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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
12. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v ponedeljek, 28. maja 2012 ob 19.30 uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Rok BORŠTNIK, Franc
DEBELJAK, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Tina
JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – članica občinske uprave,
Veronika VASIČ – članica občinske uprave, Marko ZAKRAJŠEK – predstavnik koncesionarja za
pokopališko dejavnost, predstavnik radia Zeleni val, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil župan Anton Zakrajšek.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je najprej odgovoril na vprašanje, ki ga je na prejšnji seji v zvezi s stroški Božično-novoletnega
koncerta zastavil svetnik Franc Debeljak. Župan je povedal, da tak koncert oz. vsi glasbeni ustvarjalci
koncerta stanejo okrog 3500 EUR, tehnični del pa tudi okrog 3000 EUR (ozvočenje, scena). Približno
2000 EUR smo zbrali s prostovoljnimi prispevki. Županu se glede na odmevnost prireditve zdi prav,
da jo organiziramo enkrat letno.
Potrditev zapisnika 11. redne seje
Na zapisnik 11. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.
Župan je predlagal umik 4. točke (Pobuda za spremembo teritorialnega obsega Upravnih enot
Ljubljana in Ribnica) dnevnega reda, kot je bila določena v gradivu, glede na dejstvo, da je bil v maju
objavljen 6. poziv za regionalne spodbude in se že nekaj časa pogovarjamo, da bomo pripravili predlog
za občinsko sejo, da bi Občina Velike Lašče dala pobudo za izločitev iz osrednjeslovenske regije.
Omenjeno točko naj bi obravnavali na eni naslednjih sej občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
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1. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2011 in plan dela za leto 2012
2. Pravilnik o najemu, vzdrževanju in najemnini počitniškega stanovanja v lasti Občine Velike Lašče
in v upravljanju OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
3. Prenehanje družbe Lave d.o.o.
4. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2012
5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
6. Poročilo župana

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Rok Borštnik je opozoril, da svetniki niso dobili zapisnika 3. dopisne seje. 14. aprila so bili obveščeni
o dopisni seji, dobili so predloga dveh sklepov v zvezi z Javnim zavodom Trubarjevi kraji. Rok
Borštnik je menil, da svetniki niso prejeli ustreznega gradiva, da je šlo le za imena in priimke tistih, ki
so kandidirali v svet zavoda Trubarjevi kraji. Za kandidate ni bilo nobene obrazložitve, prav tako
svetniki ne vedo ali sta bila sklepa sprejeta. Župan se je zaradi zapisnika opravičil. Povedal je, da ni
občinski svet predlagatelj, ampak svet zavoda Trubarjevi kraji. Ker je dosedanjemu direktorju JZ
Trubarjevi kraji potekel mandat, se je na svetu zavoda v pogovoru z dosedanjim direktorjem in občino
kot ustanoviteljico oblikoval sklep, da se ne razpiše mesto novega direktorja, ampak se za določen čas
imenuje v.d.. To pa je v pristojnosti sveta zavoda, ki je za v.d. predlagal Marka Žužka, dosedanjega
predsednika sveta zavoda. Ker je hkrati potekel mandat tudi članom zavoda, smo v drugem sklepu
predlagali nova imena v svet zavoda. Matjaž Gruden, dosedanji direktor JZ, je zaradi kontinuitete dela
postal član sveta zavoda. Sedanji v.d. direktor ima nalogo, da preveri vse finančno poslovanje, da se do
jeseni vidijo finančni tokovi. Če bo analiza pokazala, da JZ lahko nadaljuje delo, bo šel ven razpis za
direktorja. Župan je še povedal, da bodo svetniki zapisnik 3. dopisne seje prejeli še na tej seji, po
glasovanju pri 4. točki dnevnega reda.
Ad 1. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2011 in plan dela za leto
2012
Predstavnik koncesionarja, Marko Zakrajšek, je obrazložil prenos sredstev v leto 2012, ki je bil
letos malo večji. Glavni razlog je bilo čakanje dogovora s Snago glede zabojnikov za 1. november in
načina odvoza odpadkov. S Snago je bil sklenjen kompromis, tako da so posodili dva velika zabojnika
za odvoz sveč, nekaj zabojnikov pa je koncesionar dokupil kasneje. Ti se uporabljajo tudi med letom
za tekoče zbiranje odpadnih sveč. Zato je bila obnova obzidja na pokopališču v Velikih Laščah
izvedena v manjšem obsegu. Za pokopališče Rob je bil planiran zabojnik za pesek, ki je bil naročen v
decembru lani, izdelan pa je bil v letu 2012. Zato je tudi prikazan v stroških leta 2012. Na pokopališču
Turjak je bila zasajena velika nabrežina. Prepleskana je bila tudi lesena konstrukcija. Župan je dodal,
da se iz grobarin pokrivajo osnovni stroški vzdrževanja. Ko pride do večjih investicij, so te predvidene
v proračunu (širitev ceste v Robu, zasteklitev vežice v Velikih Laščah).
Župan je odprl razpravo. Dr. Tatjana Devjak je izrazila zaskrbljenost nad povečanjem postavke,
ki se nanaša na najem vežic. Rudolf Rupar pa je opozoril na napačen sklic, katerega je opazil pri
plačevanju položnice. Marko Zakrajšek se je opravičil za napako. Obrazložil je, naj se zadnja številka
spusti in bo potem sklic pravi.
Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2011 in plan dela za leto 2012 za pokopališča Velike Lašče,
Rob in Turjak.
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Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Pravilnik o najemu, vzdrževanju in najemnini počitniškega stanovanja v lasti Občine
Velike Lašče in v upravljanju OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Župan je na kratko povzel potek dogodkov v zvezi s počitniškim stanovanjem od nakupa letega leta 1991 dalje. Dr. Tatjana Devjak je povedala, da je bila sprejeta odločitev, da se stanovanje ne
proda. Zato je bilo sklenjeno, da se obnovi in bi ga bilo možno koristiti že letos. Pravilnik določa, da se
sestavi komisija za počitniško letovanje v Ankaranu in sicer tako iz članov OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče kot tudi občine. Da bo stanovanje pravno formalno urejeno, je potrebno z OŠ sklenit
pogodbo o oddaji počitniškega stanovanja v Ankaranu v upravljanje, potrebno je sprejeti omenjeni
pravilnik in imenovati komisijo.
Župan je odprl razpravo, v kateri je Tino Jaklič zanimalo ali bo cenik najema priložen
pravilniku in ali bo javen. Dr. Tatjana Devjak je povedala, da bo cenik javen, da ga bo sprejel svet OŠ
in ne bo priložen pravilniku.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o najemu, vzdrževanju in najemnini
počitniškega stanovanja v lasti Občine Velike Lašče in v upravljanju OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 3. Prenehanje družbe Lave d.o.o.
Župan je povedal, da je bilo v naši občini kar nekaj poskusov, da bi z nekim investitorjem
zgradili dom za ostarele. Pred leti smo z edinim ponudnikom sklenili pogodbo po vzoru Horjula. Šlo se
je za opuščeno podružnično šolo Karlovica. Glede na razpis smo morali ustanoviti podjetje, katerega
soustanovitelj je bila tudi občina. Izključno z namenom izgradnje doma za ostarele. Ker je šel naš
partner Vegrad v stečaj, ni več smisla, da bi družba Lave d.o.o. še obstajala. Občina je odkupila družbo
Lave in s tem postala njen izključni lastnik. Župan je odprl razpravo.
Rudolfa Ruparja je zanimalo kaj je vseboval ta odkup družbe Lave in koliko je to Občino
Velike Lašče stalo. Župan je odgovoril, da je šlo za delež, ki ga je v družbo Lave prispeval Vegrad in
je znašal okrog 4000 EUR. Župan je še povedal, da Vegrad izkazuje odprto terjatev 12.000 EUR do
družbe Lave d.o.o., vendar pa glede na sporazum o ustanovitvi družbe ocenjujemo, da ne gre za
obveznost, ki bi jo morala poravnati občina.
Veronika Vasič je povedala, da je občina na podlagi lanskega sklepa občinskega sveta, da
gremo v odkup poslovnega deleža družbe Lave, zaščitila svoje vloženo premoženje, saj je postala edini
družbenik v tej družbi. Ker je ugotovljeno, da do realizacije namena zaradi katerega je bila družba
ustanovljena ne bo prišlo, je smiselno, da se zadeva zaključi. Sicer je potrebnih še nekaj postopkov,
najprej sprejetje teh sklepov, potem izbris iz sodnega registra in na koncu vpis lastništva nazaj na
Občino Velike Lašče.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme odločitev o prenehanju družbe LAVE d.o.o.
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Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče pooblašča župana občine, da kot zakoniti zastopnik občine
sprejme sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, ga vpiše v knjigo sklepov družbe
LAVE d.o.o. in uredi vse potrebno za izvedbo postopka prenehanja družbe ter za vknjižbo
lastninske pravice nepremičnin parc.št. *192 in 709/2 k.o. 1719-Lužarji na Občino Velike Lašče v
zemljiški knjigi.
Glasovanje o obeh predlogih sklepov hkrati:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklepa sta sprejeta.
Ad 4. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2012
Župan je povedal, da je bil v občinskem glasilu št. 3/12 objavljen razpis za podelitev priznanj
Občine Velike Lašče za leto 2012. Komisija za priznanja in odlikovanja je prejela predloge in jih
obravnavala na svoji seji. Župan je besedo predal predsednici te komisije Ladki Deterding.
Ladka Deterding je povedala, da je komisija do roka prejela štiri predloge. En predlog za
podelitev častnega občanstva in tri predloge za podelitev priznanja občine. Pri pregledu predlogov je
komisija ugotovila, da predlog za podelitev častnega občanstva ne vsebuje vseh v razpisu zahtevanih
podatkov, zato je bil izločen. Ostali predlogi so bili v skladu z zahtevami in ustreznimi obrazložitvami.
Za podelitev priznanja Občine Velike Lašče je animatorska skupina župnije Rob predlagala Romano
Petrič; OO SDS Velike Lašče, OO SLS Velike Lašče in OO SNS Velike Lašče so predlagali Francija
Pečnika; župan Anton Zakrajšek, OO SDS Velike Lašče, OO SLS Velike Lašče in OO SNS Velike
Lašče pa Gostilno pri Kuklju. Glede na to, da so trije predlogi, podeli se pa dve priznanji, komisija
predlaga tajno glasovanje. Kandidata, ki bosta prejela največ glasov, bosta prejela občinsko priznanje.
Ladka Deterding je župana prosila, da imenuje volilno komisijo.
Rok Borštnik je predlagal, da bi se predlagatelja izločenega predloga za podelitev častnega
občanstva pozvalo, naj svoj predlog ustrezno dopolni, saj je bil poslan vsem svetnikom. Ladka
Deterding je povedala, da ga sama ni prejela in zato ni mogla odreagirati. Župan je pojasnil, da so
podelitve častnega občanstva in priznanj občine resna zadeva in da se od predlagatelja pričakuje, da
predlog poda v skladu z razpisom.
Za volilno komisijo je župan predlagal Tino Jaklič, Roka Borštnika in mag. Polono Cvelbar.
Županov predlog so svetniki soglasno potrdili.
Po opravljenem glasovanju je župan prosil mag. Polono Cvelbar, da poroča o rezultatih. Mag. Polona
Cvelbar je povedala, da je komisija pregledala vse glasovnice in ugotovila, da je Romana Petrič prejela
2 glasova, Franci Pečnik 10 glasov in Gostilna pri Kuklju 8 glasov. Tako bosta letos prejemnika
priznanja Občine Velike Lašče Franci Pečnik in Gostilna pri Kuklju.
Predlog sklepa:
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2012 se podeli Franciju Pečniku.
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2012 se podeli Gostilni pri Kuklju.
Sklepa sta sprejeta.
Ad 5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Matjaž Gruden se je opravičil. Glede na to, da so glavne točke dnevnega reda mimo in je imel
še vajo, je predčasno zapustil sejo občinskega sveta.
Ladka Deterding je imela pripombo glede tekmovanja v orientaciji, ki so ga imeli gasilci v
soboto 26. maja. Vprašala je kako so organizatorji lahko pristali na to tekmovanje, glede na to, da se je
že pred tekmovanjem vedelo, da ima medvedka na tem območju brlog. Kako so lahko tvegali srečanje
z medvedom. Do slednjega je tudi prišlo. Dekleta so sicer imela srečo in odnesla brez poškodb, vendar
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kaj če bi se končalo drugače. Za brlog so vedeli tako lovci kot organizatorji, pa tekmovanja niso
preložili, tudi po srečanju z medvedom se je tekmovanje normalno nadaljevalo. Poleg tega so se iz tega
še norčevali, kar je punce dodatno prizadelo.
Dr. Tatjana Devjak se je pridružila mnenju Ladke Deterding. Zanimivo se ji zdi poročanje o
medvedih v medijih. Če župan to sproži v medijih je kot »župan iz Butal«, ki se bori proti »lepi
živalici«. Če ravnateljica OŠ Primoža Trubarja pove, da za športni dan potrebuje spremstvo lovca s
puško, se ji posmehujejo ljudje iz lastne občine. Ko pa novice o medvedih (na občino prihajajo
telefonski klici in dopisi) sporočamo uradnim organom (Dr. Tatjana Devjak je povedala, da je klicala
Zavod za gozdove, Kočevje.) nas ti poniževalno odslovijo, naj se že enkrat navadimo sobivanja z
medvedom. Ko pa je medvedek prišel na Rudnik, je tja prišla vojska in policija, da so ga odstranili.
Podžupanja se sprašuje ali ljudje nimamo pravice živeti v človeku prijaznem okolju. Saj je to ustavna
pravica. Glede dogodka, ko je medvedka napadla našo občanko, je bila kratka vest v Delu, slika v
Slovenskih novicah. Kot da želijo dogodek dati pod preprogo. V Ameriki imajo npr. rezervate, kjer
točno veš kje je varno za človeka in kje ni varno za človeka. Pri nas se sploh ne ve kje se je še varno
sprehajati. Dr. Tatjano Devjak je zanimalo kdo je za to odgovoren. Kdo ji lahko pove ali se lahko
sprehaja od Velikih Lašč do železniške postaje, ker se od Velikih Lašč do Male Slevice očitno ni več
varno. Kdo bo poskrbel za to, da se bomo ljudje v naši občini lahko normalno živeli? Dejstvo je, da je
medvedov preveč. Dejstvo je tudi, da je potrebno napisat veliko število vlog, da ustrezne institucije
odreagirajo.
Ladka Deterding je dodala, da je lovec, ki je punce po srečanju spremljal do naslednje
kontrolne točke rekel, kaj bi dal za tako doživetje, saj ga v svoji karieri še ni doživel.
Rudolf Rupar je kot funkcionar Gasilske zveze podal naslednjo obrazložitev. Povedal je, da je
bilo na Karlovici regijsko tekmovanje otrok v orientaciji. Regija pomeni skupino desetih gasilskih
zvez, desetih občin. Na tekmovanju je bilo 300 otrok. Regija je to tekmovanje dodelila gasilski zvezi
Velike Lašče, ta pa je organizacijo ponudila PGD Karlovica. Orientacija poteka po terenu, ki je kot
vemo gozdnat. To tekmovanje je bilo priglašeno na vse »inštance«, tudi na občino in upravno enoto.
Nikjer niso dobili navodila za kaj posebnega, razen za redarsko službo za promet. Kljub temu da
Republiška uprava za zaščito in reševanje ni izdala nobenih navodil, da se v gozdovih ni dovoljeno
gibati, so organizatorji večer pred tekmovanjem teren preventivno prevozili z avtomobili, da bi
pregnali eventualnega medveda. Prav tako je PGD Karlovica organiziralo štiri lovce, ki so bili
razporejeni po terenu za vsak slučaj. Punce so res videle medveda, ta je bežal, dekleta pa so se zatekla
k sodniku, ki je poklical lovca. Lovec jih je nato spremljal preostanek poti in tekmovanje se je
nadaljevalo. Po mnenju Rudolfa Ruparja ni bilo razloga za prekinitev tekmovanja. Zatrdil je tudi, da se
iz dogodka ni norčeval nihče od organizatorjev. Te punce so zmagale in se uvrstile na državno
tekmovanje, za kar jim je Rudolf Rupar čestital.
Ladka Deterding je povedala, da jo je zmotilo to, da se je že pred tekmovanjem vedelo, da ima
na tem območju medvedka z mladiči brlog. Da se je torej vedelo v kaj se tekmovalke podajajo.
Srečanje deklet z medvedko z mladiči pa ni bilo tako nedolžno.
Župan je povedal, da se popolnoma strinja z Ladko Deterding, ki je izpostavila vprašanje
odgovornosti. Če bi prišlo do nesreče, kdo bi odgovarjal? Povedal je še, da bo v zvezi s to temo najbrž
sklical izredno sejo občinskega sveta. Kot je povedal, se je z ravnateljico mag. Metodo Kolar udeležil
okrogle mize v Kočevju na temo medvedov in sicer kot edini župan. Na kratko je povzel razpravo na
omenjeni okrogli mizi o sobivanju z medvedi, svoje argumente in arogantnost zagovornikov medveda.
Ladka Deterding se je opravičila in zaradi drugih obveznosti zapustila sejo občinskega sveta.
Jakoba Jakliča je zanimalo kaj lahko občina oz. občinski svet naredi: pošlje dopis Ministrstvu
za kmetijstvo. Župan je odgovoril, da damo lahko samo pobudo, opozorimo na omenjeno problematiko
v naši občini.
Rudolf Rupar je dodal, da starejši medvedi, ki že imajo svoj teritorij izpodrivajo mlajše. Ti se
zato pomikajo vedno bližje naseljem.
Dr. Tatjana Devjak je predlagala, da se skliče izredna seja na to temo in sicer odprta javna
seja, ki se je lahko udeležijo občani, žrtve. Pozove se pristojne organizacije, da podajo svoje poročilo o
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ukrepih do sedaj. Svetniki so županu soglasno dali pobudo za sklic izredne seje občinskega sveta na
temo medveda.
Rok Borštnik je povedal, da je na prejšnji seji podal ugotovitev glede čiščenja cestnih jaškov.
Dobil je odgovor, da se pripravlja razpis glede izvajalca. Opazil je, da so bil v naselju Prilesje cestni
jaški sanirani. Zanimalo ga je ali se bodo te aktivnosti nadaljevale po nekem načrtu kje, kaj, kdaj.
Glede na to, da razpis predvideva čiščenje 40-ih propustov, imamo jih pa čez 500, ali to pomeni, da bo
čiščenje trajalo 15 let. Župan je odgovoril, da bo izvajalec nadaljeval s sanacijo do predvidene vsote
(ki jo je možno tudi povečati). Prednost bomo dali naseljem. Poskušali bomo propuste očistiti na 3
leta.
Rudolf Rupar je glede umika 4. točke dnevnega reda povedal, da so eden glavnih razlogov za
spremembo teritorialnega obsega upravnih enot Ljubljane in Ribnice, sredstva za regionalni razvoj
(več denarja). Zanimalo ga je na koliko razpisih je Občina Velike Lašče že sodelovala, kolikokrat smo
bili zavrnjeni oz. dobili bistveno manj kot bi dobili v drugi upravni enoti. Župan je pojasnil, da
kandidiramo z enim projektom – kanalizacija Rašica, v petletnem obdobju (2008-2013). Prijaviti se je
bilo mogoče s projektom v vrednosti vsaj 600.000 EUR, zato smo se prijavili z omenjenim. Iz teh
skladov lahko v 5-letnem obdobju dobimo 120.000 EUR. To pomeni 20.000 EUR na leto. 11. maja je
bil objavljen 6. razpis za regionalne spodbude. Na te razpise se občine prijavljajo. Ker te investicije
tudi letos ne bomo začeli, jo bomo prenesli v naslednje leto. Poleg tega nimamo še gradbenega
dovoljenja, ker nam ARSO ne izda vodnega soglasja. V zvezi s tem je dodatna pojasnila dala Jerica
Tomšič Lušin.
Rudolf Rupar je imel vprašanje v zvezi s sprejetim proračunom in načrtom razvojnih
programov. Za gasilsko opremo za društva je bilo odobrenih 80.000 EUR in sicer za nakup avtomobila
v Turjaku za leto 2012. Rudolfu Ruparju gasilci s Turjaka sporočajo, da jim župan ta denar pogojuje s
tem, da parcele podarijo oz. prepišejo na občino. Zanimalo ga je ali je to res. Župan je potrdil in
obrazložil, da se je ugotovilo, da ima gasilsko društvo Turjak kapital oz. nepremičnine. Zato je prišlo
do pobude naj oni nepremičnine, ki jih za svojo dejavnost ne potrebujejo, prenesejo na občino.
Pravilno bi bilo, da je občina lastnik vseh nepremičnin in premičnin ter jih potem preda v upravljanje
gasilskemu društvu. Sedaj pa gasilska društva skoraj »tekmujejo« v lastništvu. Ko smo leta 2004 v
Turjaku delali igrišče za odbojko in nogomet, so mladi morali dobiti soglasje od Gasilskega društva
Turjak (od lastnikov), da smo lahko vpisali služnostno pravico. Pa še to le do leta 2018. Takrat smo
zaradi tega imeli težave. Župan je še povedal, da je zatečeno stanje tako, da sta omenjeni parceli
družbena lastnina. Leta 1994, ko so se ukinjale krajevne skupnosti, je tako lahko prišlo do kakšne
nepravilnosti ali nezakonitega prenosa premoženja na različna društva. Lastnik družbene lastnine je
lahko samo občina. Župan je zaključil, da bo delal v interesu lokalne skupnosti, saj bi nepremičnine
tako lahko vsi uporabljali za odbojko, nogomet ali druge aktivnosti.
Janez Lukančič in Rudolf Rupar se s povedanim nista strinjala ter bila mnenja, da gre za
izsiljevanje. Sledila je razprava v kateri so sodelovali župan, Janez Lukančič, Joško Ahec, Jerica
Tomšič Lušin in Rok Borštnik.
Dr. Tatjana Devjak je povedala, da kadar smo naredili kaj »dobrohotnega« kot je prenos
zemljišča na fizično osebo, je občina imela potem velike težave, ko je to zemljišče potrebovala. Kar se
je v preteklosti že večkrat izkazalo. Zato se tu strinja z županom in Matjažem Grudnom, ki pravi, da
moramo biti posebej previdni, kar se skupnega dobra tiče.
Župan je glede na to, da je bil po glasovalnem odmoru svetnikom razdeljen zapisnik 3. dopisne
seje predlagal, da se le-ta potrdi. Za njegovo potrditev je glasovalo vseh 12 svetnikov.
Ad 12. Poročilo župana
Župan je povedal, da smo na SVLR prijavljali tako za vodovodne sisteme kot za asfaltiranje
cest. Takoj ko bomo dobili sklepe o sofinanciranju s strani države, bomo lahko začeli z razpisi. Redno
vzdrževanje bo potekalo po planu kot ga je sprejel komunalni odbor.
Kar se tiče OPPN-ja in soglasji za obrtno cono, soglasja za prostorski načrt, soglasja za kanalizacijo
Rašca, smo zahtevali sestanek na ARSO-tu, da nas seznanijo s postopki.
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Župan je povedal, da bomo do naslednje seje pripravili seznam vseh stvari, ki smo jih že postorili v
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za obrtno cono Ločica. Poskušali bomo začeli s
premaknitvijo Laporske ceste, da bi v letošnjem letu prišli vsaj do enega polja. Do te cone bi radi
pripeljali vodo in cesto premaknili tako, da bi nastalo eno ravno polje. Na delu tega polja bi bila tudi
sortirnica za odpadke.
Glede na to, da mora biti v juliju občinska seja, ki govori o polletnem izvrševanju proračuna in ker se
mnogi že odpravljajo na dopust, je župan predlagal, da bi imeli to sejo 6. julija. Vse ostalo gradivo
bodo dobili sedem, osem dni prej, samo poročilo o polletnem izvrševanju proračuna bo pripravljeno
kasneje in ga bodo prejeli dan, dva pred sejo. S tem so se vsi svetniki strinjali.
Župan je še omenil, da se bo na eni naslednjih sej odprla javna razprava glede pobude za spremembo
teritorialnega obsega Upravnih enot Ljubljana in Ribnica. Za primerjavo je župan navedel, bi v
osrednjeslovenski regiji lahko dobili oz. kandidirali za 120.000 EUR sredstev, v vzhodnoslovenski pa
bi lahko kandidirali za 1.500.000 – 2.000.000 EUR sredstev v istem obdobju.
Na koncu je župan vse svetnike povabil, da se udeležijo prireditve ob občinskem prazniku.
Anton Benjamin Strah je vprašal, če je kaj novega v zvezi z izgradnjo mostu v Retjah. Župan je
odgovoril, da ne. Projekt je v reviziji.

Seja je bila zaključena ob 21.10.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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