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Z A P I S N I K

13. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v petek, 6. julija 2012 ob 19.00 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, Veronika VASIČ – članica občinske uprave,
Lidija ČOP – članica občinske uprave, Irena INDIHAR – predstavnica OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče, Igor PETEK – predstavnik JP Snaga d.o.o., 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.
Potrditev zapisnika 12. redne seje
Na zapisnik 12. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda (katerega so svetniki prejeli v gradivu), z 10. točko (Sklep
o prenosu zdravstvenih programov iz ZD Ljubljana na ZD dr. Janeza Oražma Ribnica).
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov – prva obravnava
3. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
4. Odlok o spremembah odloka o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Velike Lašče
5. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2012
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2012 – I
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7. Sklep o razrešitvi in imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
9. Poročilo župana
10. Sklep o prenosu zdravstvenih programov iz ZD Ljubljana na ZD dr. Janeza Oražma Ribnica
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali je dnevni red tak kot je bil prebran ali je pod razno pripravljena še
kakšna točka, tako kot na prejšnji seji o medvedih. Jerica Tomšič Lovšin je povedala, da se je na
prejšnji seji o medvedih razpravljalo med vprašanji in pobudami svetnikov. Župan je dodal, da se bo
glede na dano pobudo najbrž na jesenski seji oblikovala ena točka o medvedih. Rudolf Rupar je
povedal, da je na dan prejšnje seje občinskega sveta Občine Velike Lašče, Radio Zeleni val že v
dopoldanskem času obveščal, da bo občinski svet na seji obravnaval tudi točko o medvedih. Zvečer na
seji pa potem te točke ni bilo na dnevnem redu. Župan je zagotovil, da teh podatkov ne dobivajo od
občine.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Poročilo odborov
Župan je povedal, da se je pred sejo glede na dnevni red, poleg odbora za komunalo, varstvo
okolja in urejanje prostora ter odbora za družbene dejavnosti, sestal tudi odbor za finance. Predsednike
odborov je prosil za kratko poročanje.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so bili na seji 13. junija prisotni trije člani, dva
sta bila upravičeno odstotna. Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz
zapisnika odbora.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da so se člani odbora sestali 5. julija in na
seji obravnavali dve točki dnevnega reda. Njuna vsebina je razvidna iz zapisnika odbora. Na seji so bili
prisotni vsi člani, razen članice, ki je bila upravičeno odsotna.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da so se vsi člani odbora sestali 5. julija
in na seji obravnavali dve točki dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov – prva obravnava
Župan je prosil, predstavnika JP Snaga d.o.o. Igorja Petka, da na kratko predstavi novosti, ki
jih prinaša novi Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov.
Igor Petek je povedal, da trenutno veljavni odlok ne omogoča izvedbe učinkovitih aktivnosti v zvezi z
ukrepi, ki bi omogočali doseganje ciljev glede recikliranja, ki nam jih nalaga evropska direktiva iz leta
2008 o odpadkih. Bistvena novost odloka je v poudarjanju zbiranja sekundarnih surovin. Mešani
komunalni odpadki naj bi pri zbiranju izgubili glavno vlogo. Imeli naj bi enakovredno vlogo kot
embalaža. V sestavi komunalnih odpadkov ugotavljamo, da je v črnih zabojnikih v volumskem delu
embalaže več kot 70%, v utežnem delu pa približno 35%. Zato je predvideno, da se na zbirnih mestih
doda zabojnik za embalažo. Taka je tudi praksa pri okoliških občinah (Ribnica, Grosuplje, Kočevje).
Termini odvoza se zaradi tega podaljšujejo. V odloku so določeni tudi minimalni obračunski volumni
za uporabnike. Če bodo delavci Snage ugotovili, da se poleg zabojnikov odlagajo še vreče, bo Snaga
dolžna zabojnike samodejno zamenjati z večjimi. Odlok prinaša tudi osnovne smernice za načrtovanje
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velikosti zbirnih mest, prinaša kosovni odvoz 1x letno po vnaprej določenih terminih in po naročilu
uporabnika. V odloku je bolj natančno določeno tudi kje se izvaja javna služba (vezano na dostopnost
do prevzemnih mest); določeno je da se javna služba izvaja za vse objekte, ki stojijo; določena je
obveznost letnega čiščenja za biorazgradljive odpadke; določena je obveznost gradbišč za vključitev v
zbiranje komunalnih odpadkov.
Franca Debeljaka je zanimalo ali se bodo po postavitvi individualnih zabojnikov pred hišami,
zabojniki za embalažo umaknili iz ekoloških otokov. Igor Petek je pojasnil, da takšnega umika niso
predvideli, v praksi pa je to različno med občinami. Sam je bil mnenja, da je pametno, da zabojniki za
embalažo ostanejo. Franca Debeljaka je zanimalo kako naj društvo izvaja 11. člen odloka npr. v
primeru veselice, kakšna pogodba s Snago je potrebna. Do sedaj je to v praksi potekalo tako, da je
društvo iz ekološkega otoka pripeljalo zabojnik za embalažo in ga po prireditvi vrnilo na ekološki
otok. Igor Petek je pojasnil, da je ta rešitev najbolj dobrodošla tudi za naprej, če je sprejemljiva s strani
občine. Situacija je seveda nekoliko drugačna v večjih občinah, npr. v Ljubljani, odlok pa je
univerzalen.
Dr. Tatjano Devjak je zanimalo kaj bo z organskimi odpadki. Po njenem mnenju bi v Velikih
Laščah potrebovali tudi prostor za organske odpadke. Opozorila je tudi na odpadna gospodinjska olja,
kam z njimi. Igor Petek je pojasnil, da tudi po novem odloku še vedno funkcionirajo začasne premične
zbiralnice za nevarne odpadke, ki sprejemajo odpadna olja (v Velikih Laščah 2x letno). Poleg tega je
predvidena tudi izgradnja zbirnega centra (gre za obvezo občine). Zbirni center bi med drugim
sprejemal tudi odpadna olja in druge nevarne odpadke, saj je namenjen 37-im frakcijam komunalnih
odpadkov. Zbirni center kot infrastrukturo potrebuje tudi občina, zanj je predvidena že lokacija v
poslovni coni Ločica. Igor Petek je povedal, da razmišljajo tudi o nekaterih drugih rešitvah npr.
pobiranju od vrat do vrat v kombinaciji z embalažo. V tem trenutku pa je temu namenjena premična
zbiralnica. Dr. Tatjana Devjak je povedala, da bi se želela ekološko obnašati in vprašala ali je kakšna
možnost, da dobi zabojnik za organske odpadke in odpadna olja. Namenske posode za odpadna olja so
približno 5 litrske. V ta namen se lahko uporabijo tudi prazne posode od detergentov. Ko jih
napolnimo, se jih odnese do premičnih zbiralnic ali zbirnega centra. Glede bio razgradljivih odpadkov
je v tem odloku predvideno njihovo zbiranje, na kakšen način pa določi občinska uprava.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali bo vse to kaj vplivalo na ceno in kaj bi se zgodilo v primeru,
da svetniki tega odloka ne bi sprejeli. Igor Petek je povedal, da so storitve Snage trenutno ene najnižjih
v Slovenji. V tem trenutku bi Snaga morala imeti 27% višje cene, kot jih ima. Vendar jih zaradi vseh
ukrepov in zamrznitve cen ni bilo mogoče dvigniti. Ravnanje Snage po novem odloku naj bi ljudem
omogočil večjo uspešnost pri ločenem zbiranju odpadkov, bolj ekološko obnašanje in čim nižje cene.
Na kratko je obrazložil tudi kako se oblikujejo cene.
Rok Borštnik se je pozanimal, če bodo potem zabojnike za mešane odpadke praznili na 6
tednov. Igor Petek je pojasnil, da se bodo tako zabojniki za mešane odpadke kot zabojniki za embalažo
praznili na vsake 3 tedne. Zdaj se pa črni zabojniki praznijo vsak teden, vendar so pri tistih, ki ločujejo
odpadke, črni zabojniki skoraj prazni. Igor Petek je še na kratko obrazložil pojem iz odloka:
uporabniki iz dejavnosti.
Matjaž Gruden je vprašal koliko smetnjakov bo še prišlo k hiši. Igor Petek je povedal, da samo
še en rumen. Tam kjer so zabojniki za mešane komunalne odpadke skupni, lahko ostanejo skupni. Na
željo uporabnikov jih bodo tudi razdelili. Matjaža Grudna je še zanimalo komu se zaračuna zabojnik
pri prazni hiši. Igor Petek je zagotovil, da vedno lastniku objekta.
Ladka Deterding je vprašala kakšen je postopek, da dve hiši, ki imata skupen črni zabojnik,
dobita vsaka svojega. Igor Petek je odgovoril, da se samo sporoči na Snago, kaj bi stranki želeli,
odjemno mesto in da se obe stranki s tem strinjata.
Roka Borštnika je zanimalo, če sprejetje tega odloka ne spremeni cene komunalnih storitev na
gospodinjstvo. Kot je povedal Igor Petek je cilj Snage, da položnica ob uvedbi novega sistema ne bo
presegla najvišje položnice danes.
Rudolf Rupar je vprašal kako v primeru, če nekdo v zabojnik odvrže nekaj kar zelo zaudarja, pa
se potem čaka tri tedne za odvoz. Igor Petek je povedal, da ljudje pri individualnih zabojnikih zelo
pazijo kaj odvržejo vanje. Če gre za kaj takega, kar zaudarja, pa to dobro zapakirajo.
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Mag. Polona Cvelbar se je zanimala glede gostinskih obratov, ki imajo praviloma že sklenjene
pogodbe za odvoz kuhinjskih odpadkov. Te bi bilo potrebno odvažati 1x tedensko. Kako bo to urejeno
z novim odlokom. Igor Petek je pojasnil, da odvažanje bioloških odpadkov v gostinskih lokalih ne sodi
v javno službo, zato to ostane nespremenjeno.
Župan je pohvalil storitve Snage. Zanimalo ga je ali vse občine sprejemajo enak odlok. Igor
Petek je povedal, da je cilj, da so odloki enaki, tudi MOL-ov odlok je podoben. Župana je zanimalo, če
bi te dodatne storitve Snage lahko koristili že v septembru, če bi svetniki odlok sprejeli po hitrem
postopku. Igor Petek je pritrdil.
Anton Benjamin Strah je vprašal, če je katera občina protestirala glede višine predpisanih kazni
v odloku. Predstavnik Snage je povedal, da je imel stari odlok kazenske določbe v skladu z Zakonom o
prekrških, ki so bile na najvišjem nivoju. Novi odlok ima povprečno nekje srednji nivo kazni. Kazni v
novem odloku so znatno znižane v primerjavi s starim odlokom. Dokler v občini ne bo inšpekcije tudi
kazni ne bo. Kazni so namenjene tistim, ki ignorirajo čisto vse predpise.
Rudolf Rupar je vprašal do kdaj ima deponija Barje dovoljenje. Predstavnik Snage je
odgovoril, da ima ta deponija izdano dovoljenje do leta 2018. Po zadnjih projekcijah naj bi prišlo do
napolnitve deponije leta 2023. Na državni ravni bi si morali prizadevati za državo brez odlagališč.
Tako, da bi ves material, ki predstavljajo odpadke porabili in ne odlagali.
Janeza Lukančiča je zanimalo, če je pripravljen kakšen program osveščanja glede ločevanja
odpadkov. Tega je še vedno premalo. Župan je povedal, da bo obvestilo objavljeno tudi v občinskem
glasilu Trobla. Snaga bo izdala tudi posebne brošure v ta namen. Igor Petek je povedal, da na željo šol
in vrtcev organizirajo tudi predavanja.
Jakob Jaklič je dodal, da problem predstavljajo »vikendaši«. Zanimalo ga je kako je to urejeno.
Predstavnik Snage je povedal, da je za vsak objekt oz. njegovega imetnika predviden 80-litrski
zabojnik za mešane odpadke in 240-litrski zabojnik za embalažo.
Sledilo je glasovanje.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče, Rok Borštnik se je vzdržal glasovanja.
Sklep je sprejet.
Ad 3. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče
Irena Indihar, predstavnica OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče je povedala, da so se stroški
plač, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, regresa za prehrano, stroški prevoza na delo, s
sprejemom Zakona o uravnoteženju javnih financ znižali. Metodologija za izračun cen programov v
vrtcih predvideva uskladitev cene, če se med letom bistveno spremenijo elementi, ki so bili podlaga za
njeno določitev. Stroški dela predstavljajo več kot 80% cene, zato tudi 5%-no znižanje cene
programov v vrtcu. Irena Indihar je še povedala, da bomo imeli od septembra 2012 dalje trinajsti
oddelek na Karlovici. Zato bo potrebno na podlagi novega soglasja k sistemizaciji delovnih mest in
oblikovanju oddelkov za šolsko leto 2012/2013 ponovno preračunati cene.
Župan je odprl razpravo, v kateri je Rudolfa Ruparja zanimalo ali je bila stavka delavcev
vzgoje in izobraževanja na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče plačana. Irena Indihar je pojasnila, da je
bilo prvotno navodilo s strani ministrstva, da se ta dan ne plača. Zato tega dneva pri aprilskih plačah
vsem, ki so stavkali niso plačali. Tisti, ki so na ta dan delali, so dobili plačano. Potem je prišlo med
sindikati in vlado do dogovora, da bo stavka plačana. Zato so ponovno preračunali aprilske plače,
plačali razlike v davkih in prispevkih in pri majski plači uslužbencem dodali neto razliko. Stavka je
bila plačana. Župan je še dodal, da je od vodstva zahteval, da se dela. Tako so bile otrokom
omogočene vse dejavnosti.
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Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni
žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 4. Odlok o spremembah odloka o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče
Veronika Vasič je povedala, da veljaven Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini
Velike Lašče v 6. členu določa cenzus za pridobitev denarne pomoči, pri čemer se sklicuje na
minimalni dohodek na družinskega člana, določen z Zakonom o socialnem varstvu. Zaradi
spremenjene zakonodaje Zakon o socialnem varstvu ni več podlaga za dodeljevanje denarnih pomoči,
pač pa je podlaga v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih. Zaradi tega se besedilo 6. člena odloka
ustrezno spremeni.
Razprave ni bilo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah odloka o dodeljevanju
denarnih pomoči v Občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 5. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2012
Župan je povedal, da so v skladu z Zakonom o javnih financah župani dolžni predstaviti
polletno poročilo in z njim seznaniti občinski svet. Kot je povedal so prihodki v polletnem obdobju
realizirani 42%-no, davčni prihodki 46%, nedavčni prihodki 44%, kapitalskih prihodkov ni.
Realizacija skupnih odhodkov v prvem polletju leta 2012 predstavlja 29,4% planirane višine
odhodkov.
Rok Borštnik je opazil, da je postavka pravno zastopanje občine v polletnem obdobju 85%
realizirana. Zanimalo ga je ali so bili računi že izstavljeni v prvi polovici leta ali bo ta postavka
presežena (glede na novo delovno mesto pravnika na občini in pričakovano znižanje stroškov). Župan
je pojasnil in naštel stroške, ki sodijo pod to proračunsko postavko: razlastitve, ukinjanje družbe Lave,
pospešeno vlaganje služnostnih pogodb, vpisov v zemljiško knjigo, spremembe lastništva. Vknjižbe
lahko po novem vlaga samo notar. V te stroške je zajet tudi račun, ki nam ga je za 18-letno delovanje
na še vedno nekončanem primeru izstavil odvetnik. Župan je svetnikom v pregled predložil tudi
kartico finančnega knjigovodstva te proračunske postavke.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Velike Lašče od 1.1.2012 do 30.6.2012.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2012 -I
Župan je povedal, da je rebalans proračuna potreben zaradi spremembe načrtovanih prihodkov
občinskega proračuna zaradi Rebalansa državnega proračuna za leto 2012 in Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in 2012. Občinam se od
1.6.2012 zniža povprečnina. Tudi črpanje sredstev iz naslova regionalnih spodbud v letošnjem letu še
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ne bo možno, zato se pričakovani prihodki in odhodki iz tega naslova zamikajo v naslednje leto. Župan
je povedal, da bo na prihodkovni strani okrog 128.000,00 EUR manj prihodkov, kar je približno 3%
planiranega proračuna. Na odhodkovni strani se investicije ne zmanjšujejo, spremenili smo nekaj
postavk znotraj in sicer glede na realizacijo in postopke, ki so v teku. Po pregledu posameznih postavk
rebalansa proračuna in treh predlaganih amandmajev, je Jerica Tomšič Lušin dodala glede plač uprave.
V predlogu rebalansa je bilo predvideno povečanje za 6.000,00 EUR, ker je bilo potrebno za devet
mesecev zagotoviti tudi plačo za javnega delavca, za katerega dobimo večji del sredstev povrnjenih z
Zavoda za zaposlovanje. Ker so se plače upravi toliko znižale, to povečanje ni bilo potrebno. Jerica
Tomšič Lušin je še povedala, da smo prvič dobili odločbo Centra za socialno delo, da moramo
subvencionirati tržno najemnino. Zato to postavko uvajamo na novo, prav tako tudi postavko pomoč
ob naravnih nesrečah.
Rudolf Rupar je glede na to, da občini vsako leto ostane precej denarja predlagal, da se asfaltira
odsek Krvava peč, samo klanec. Zato, da se ne dela škoda. Cesta je tudi pogosto uporabljana (turisti,
pohodniki). Podoben, vendar ne tako pereč problem je tudi Brlog. Ker je potok zelo plitek, hitro
»poplavi« cesto in odnaša gramoz. Župan je predlagal, da se znesek za ceste oz. asfaltiranje zdaj ne
spreminja.
Franc Debeljak se je strinjal, da je cesta Krvava peč – Bukovec res problematična, vendar se
mu trenutno zdi večji problem cesta Rob – Selo. Potrebno bi jo bilo konkretno popravit, če že ne
asfaltirat.
Rudolf Rupar je povedal, da teh dveh cest ni mogoče primerjati, saj ima Selo že asfaltni dostop
do občinskega središča. V razpravi sta sodelovala še Janez Lukančič in Anton Benjamin Strah.
Anton Benjamin Strah je povedal, da so stroški za arheološke raziskave predvideni v letih
2013, 2014 in 2015 v zneskih 50.000,00 EUR ter še 2x po 30.000,00 EUR. Zanimalo ga je ali
gradbenega dovoljenja ni mogoče dobiti, dokler arheološke raziskave niso končane. Župan je
odgovoril, da je Zavod za kulturno in naravno dediščino določil, da moramo te raziskave narediti pred
začetkom gradnje. Vendar z izgradnjo ceste ne posegamo v območje, kjer bi bile te raziskave potrebne.
Antona Benjamina Straha je zanimalo ali bodo sredstva, ki so letos namenjena za čistilno napravo na
Rašici kaj porabljena. Župan je povedal, da se bodo sredstva najbrž prenesla v naslednje leto.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Velike Lašče za
leto 2012 - I.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

Rudolf RUPAR se je vzdržal glasovanja.
Joško AHEC je bil v času glasovanja odsoten.

Ad 7. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Župan je povedal, da v skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu svet med drugim sestavljata en predstavnik upravljavca občinskih cest (po novem
Primož Petrič) in en predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič (po novem Vid Likavec).
Roka Borštnika je zanimalo kdo je Primož Petrič. Župan mu je odgovoril, da gre za direktorja
Mapri d.o.o., vzdrževalca asfaltnih cestišč v naši občini.
Franc Debeljak je glede razpisov, ki potekajo v občini predlagal, da se po končanem razpisu
svetnikom pošlje mail kdo je npr. upravljavec občinskih cest, kdo kosi, kje kosi, itd. Ker o tem krožijo
različne govorice, svetniki pa o tem uradno niso nič obveščeni. Župan je povedal, da sicer to ni praksa,
ampak jih bo o tem obvestil. Povedal je, da asfaltna cestišča ureja Mapri d.o.o., makadamska cestišča
Acko d.o.o., košnjo pa ima Zdene Merkelj.
Dr. Tatjano Devjak je zanimalo ali so bile pri izbiri upoštevane reference. Slišala je, da se ne
upoštevajo, da je bila ukinjena postavka kilometer in je zdaj spet urna postavka. Postavka kilometer
naj bi bila bolj pravična, saj se jo da preverjati. Župan je odgovoril, da našim izvajalcem zaupamo, da
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imajo urno postavko tudi druge občine. Ocenjeno je bilo, da mora biti cela občina pokošena v 230-ih
urah, kar je bilo za občino najbolj ugodno. Dr. Tatjana Devjak je vprašala kako kaže z zimsko službo
oz. ali se o tem že razmišlja. Župan je povedal, da bo občina vzela v najem prostor v Robu, ga
obnovila, septembra pa bo objavljen razpis za zimsko službo.
Predlog sklepa:
V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Velike Lašče se razrešita:
-Dejan Purkat, predstavnik upravljavca občinskih cest,
-Blaž Jaklič, vodja policijskega okoliša Velike Lašče.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Velike Lašče se imenujeta:
-Primož Petrič, predstavnik upravljavca občinskih cest,
-Vid Likavec, predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

Polona CVELBAR se je vzdržala glasovanja.

Ad 8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Rudolfa Ruparja je zanimalo kdaj bo začela delati občinska redarska služba. Župan je
odgovoril, da so župani podpisali sporazum. Potekala so še usklajevanja glede sistematizacije
inšpektorata, saj je občina Ribnica poleg vodje želela imeti še dva inšpektorja. Sedaj so se podpisniki
uskladili, da bodo inšpektorje postopoma sprejemali. Ta, ki je sedaj inšpektor v Občini Ribnica in
Dobrepolje, se bo avtomatsko »preselil« v novi inšpektorat. Nekje v septembru naj bi inšpektor uradno
začel hodit po naši občini.
Rok Borštnik je v občinskem glasilu Trobla zasledil, da se je župan udeležil evropskega
prvenstva v nogometu za župane na Poljskem. Zanimalo ga je kdo je kril stroške. Župan mu je
pojasnil, da so bili stroški kriti iz lastnega žepa. Župani so se tega tekmovanja udeležili preko
Skupnosti občin Slovenije izrecno iz donatorskih sredstev. Iz občinskega proračuna v ta namen ni šel
niti evro.
Matjaž Gruden je opomnil na rezultate nacionalnega preverjanja znanja v OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče oz. da naj bi bili svetniki z njimi seznanjeni. Župan je odgovoril, da bo občina
pozvala šolo za rezultate in nato z njimi seznanila svetnike.
Tino Jaklič je glede občinskih priznanj zanimalo, če so bili predlagatelji obveščeni o izboru.
Župan je povedal, da ne. Dr. Tatjana Devjak je odgovorila, da so bili dobitniki občinskih priznanj
objavljeni v občinskem glasilu Trobla in da se predlagateljev o tem ne obvešča. Obvesti se dobitnike
priznanj. Jerica Tomšič Lušin je dodala, da bi se predlagateljem lahko poslal izvleček zapisnika
Občinskega sveta, ki se nanaša na občinska priznanja. Tina Jaklič se je s tem strinjala.
Janez Lukančič je ponovno opozoril na zamašene jaške. Predlagal je, da koncesionar pošlje
svojega delavca enkrat na 14 dni, da gre po vseh cestah in očisti jaške. Župan se je strinjal in pozval
svetnike, da o tem seznanjajo občino. Jaški se še vedno čistijo, vendar je v občini 160 kilometrov cest,
zato gre to malo počasneje. Razmišlja se tudi o drugačni ureditvi.
Ladka Deterding je pripomnila, da se jaški čistijo zelo sistemsko. Se je pa potrebno zavedati
tudi tega, da so neurja zelo nepredvidljiva.
Ad 9. Poročilo župana
Župan je rekel, da je bilo že v preteklih točkah veliko povedanega tako o polletnem poročilu o
izvrševanju proračuna občine za leto 2012 kot tudi o Odloku o rebalansu proračuna Občine Velike
Lašče za leto 2012-I, zato tukaj ne bo nič dodajal.
__________________________________________________________________________________
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Ad 10. Sklep o prenosu zdravstvenih programov iz ZD Ljubljana na ZD dr. Janeza Oražma
Ribnica
Župan je povedal, da so imeli ustanovitelji ZD dr. Janeza Oražma Ribnica na Ministrstvu za
zdravje in zavarovalnici sestanek v zvezi z zagotavljanjem večjih sredstev za ZD dr. Janeza Oražma
Ribnica, ker izkazuje negativno finančno stanje. Želja županov je bila, da bi Ministrstvo za zdravje
preko zavarovalnice ZD dr. Janeza Oražma Ribnica zagotovilo več sredstev in bi se iz ZD Ljubljana
prenesli še nekateri programi na ZD dr. Janeza Oražma Ribnica. Zato je župan predlagal, da Občinski
svet v zvezi s tem sprejme predlagan sklep.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče zahteva, da se iz ZD Ljubljana na ZD dr. Janeza Oražma
Ribnica takoj prenesejo vsi programi, ki jih lahko zagotavlja ZD dr. Janeza Oražma Ribnica in
da se temu ustrezno uredijo tudi normativi ter financiranje programov. Odlok o spremembah
odloka o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Seja je bila zaključena ob 20.50.

Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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