OBČINA VELIKE LAŠČE

tel.: 01 781 03 70
fax: 01 781 03 65
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: http://www.velike-lasce.si

Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
20. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 12. septembra 2013 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK, dr.
Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Ladka DETERDING, Jakob JAKLIČ, Tina JAKLIČ, Janez
LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Odsotni član občinskega sveta: Rok BORŠTNIK
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – predstavnica občinske
uprave, Tatjana DEČMAN ŽAGAR – predstavnica Občine Dobrepolje, 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 11 svetnikov. Svetnik Rok Borštnik se je opravičil. Občinski svet je sklepčen.
Župan je predlagal še dodatno 12. točko dnevnega reda o ukinitvi javnega dobra, glede na to, da so
svetniki na prejšnji seji občinskega sveta že odločali o ukinitvi javnega dobra in se bo v Malih Laščah
delalo novo križišče. Prišlo je do manjšega popravka.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje
2. Poročilo odborov
3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje »opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve«
4. Sprememba Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Velike Lašče
6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Velike Lašče
7. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče
8. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti v občini Velike Lašče in koncesijski akt
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9. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane
regije za mandatno obdobje 2014-2020
10. Sprememba pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike
Lašče
11. Vloge občanov za odkup zemljišč
12. Sklep o ukinitvi javnega dobra
13. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
14. Poročilo župana
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Potrditev zapisnika 19. redne seje
Na zapisnik 19. redne seje občinskega sveta v skladu s poslovnikom nismo prejeli nobene
pripombe, zato je župan predlagal potrditev zapisnika.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Poročilo odborov
Župan je povedal, da sta se pred 20. redno sejo sestala odbor za komunalo, varstvo okolja in
urejanje prostora ter statutarno pravna komisija. Predsednika odbora in komisije je župan prosil za
kratko poročanje.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so imeli sejo 11. septembra. Seje so se udeležili
vsi člani odbora. Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika
seje odbora.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Predsednik komisije Franc Debeljak je povedal, da so imeli sejo 11. septembra in da so bili na
njej prisotni vsi člani. Obravnavali so pet točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz
zapisnika seje komisije.
__________________________________________________________________________________
Ad 3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje »opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve«
Župan je povedal, da mora tudi naša občina sprejeti ta odlok zato, ker se bosta dve
gospodinjstvi iz naše občine prav tako priključili na kanalizacijski sistem Ponikve.
Tatjana Dežman Žagar je na hitro razložila omenjeni odlok. Povedala je, da so s tem
kanalizacijskim sistemom posegli čez mejo svoje občine, tako da bodo na sistem priključili tudi dve
oz. tri stavbe, ki sicer spadajo pod Občino Velike Lašče. Kanalizacijskega omrežja je za slabe 3 km,
gradijo podtlačno kanalizacijo. Vsi graditelji (tisti, ki že imajo stavbe in tisti, ki bodo šele gradili) bodo
morali plačati obračunske stroške, ki predstavljajo 49% vrednosti investicije v skupnem znesku
1.254.157,00 EUR. Obravnavani odlok je namreč osnova za obračun komunalnega prispevka. Izračun
komunalnega prispevka je država predpisala, občina ima zelo malo vzvodov da jih bi povečevala ali
zmanjševala. Vpliva lahko samo na obračunske stroške. Teh je bilo za 614.795,80 EUR in ti bodo
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dodatno obračunani v obliki komunalnega prispevka s strani uporabnikov kanalizacijskega sistema. Na
primer za neto tlorisno površino stavbe, ki ima 160 m2 in 900 m2 veliko zazidljivo zemljišče, bo
komunalni prispevek znašal 1.597,25 EUR brez DDV, ampak komunalni prispevek se vedno
obračunava brez DDV.
Župana je zanimalo koliko gospodinjstev se bo priključilo na kanalizacijski sistem Ponikve.
Tatjana Dečman Žagar je povedala, da gre za okoli 140 gospodinjstev. Župan je povedal, da smo za 60
gospodinjstev na Rašici izračunali nižjo ceno. Obračunski stroški so odvisni tudi od sredstev, ki jih
pridobite drugod. Manj kot gre sredstev direktno iz občinskega proračuna, toliko manj komunalnega
prispevka potem ljudje plačajo.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali je ta znesek 1.597,25 EUR samo priključek na čistilno
napravo. Jerica Tomšič Lušin in Tatjana Dečman sta pojasnili, da je to izključno strošek za priključek
na kanalizacijsko omrežje, ne pa za novogradnjo stanovanjske hiše.
Jakob Jaklič je vprašal kako je s priključki. Tatjana Dečman Žagar je povedala, da jih bo
financirala občina iz občinskega proračuna.
Jerica Tomšič Lušin je še povedala, da je Občinski svet Občine Dobrepolje odlok in program
opremljanja že sprejel in poslal v objavo. Odlok mora v enakem besedilu kot ga je sprejel Občinski
svet Občine Dobrepolje, sprejeti tudi Občinski svet Občine Velike Lašče, če želijo h kanalizacijskemu
sistemu Ponikve priključiti in jim zaračunati komunalni prispevek tudi stanovanjski objekti iz Občine
Velike Lašče.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja s kanalizacijskim sistemom
Ponikve«.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 4. Sprememba Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
Župan je povedal, da gre pri tej spremembi odloka zgolj za določitev sedeža MIR-a, zato vodja
medobčinskega inšpektorata ni hodila na sejo.
Občine ustanoviteljice Medobčinskega inšpektorata in redarstva so se dogovorile, da bo imel
organ sedež v največji občini, torej v občini Ribnica. Tukaj je MIR pričel z delom, potem pa se je
ugotovilo, da imajo na občini neustrezne prostore. Hkrati pa ima Občina Ribnica še objekt, ki ga daje v
najem upravni enoti. Omenjeni objekt ima še kar nekaj praznega prostora, ker naj bi se tja preselil tudi
Center za socialno delo, pa potem do tega ni prišlo. Gre torej samo za spremembo sedeža.
Sejo je zapustila Ladka Deterding.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,
Sodražica in Velike Lašče« v skrajšanem postopku.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
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Na sejo se je vrnila Ladka Deterding.
Ad 5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Velike Lašče
Župan je povedal, da so občino obiskali iz Službe za lokalno samoupravo. Pregledali so naš
statut in podali nekaj pripomb. Tudi glede na dejstvo, da se je vmes spreminjala zakonodaja.
Franc Debeljak je kot predsednik statutarno pravne komisije na kratko povzel in predstavil
spremembe, ki jih je predlagala komisija.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali odločitve o odtujitvi premoženja ne sprejema občinski svet.
Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da občinski svet sprejema občinski proračun in program razpolaganja
z občinskim premoženjem. Tu pa gre za odločitev o odtujitvi in obremenitvi premoženja in podpis
pogodbe. Ko občinski svet sprejme program razpolaganja, potem župan sklene pogodbo o odtujitvi
premoženja. Župan je odgovoren za izvrševanje proračuna občinskemu svetu, občinski svet pa je
odgovoren za sprejem proračuna.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Občine Velike
Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Velike Lašče
Župan je povedal, da je Služba za lokalno samoupravo prav tako pregledala naš poslovnik in
predlagala spremembe glede na veljavno zakonodajo.
Predsednik statutarno pravne komisije, Franc Debeljak, je povzel zaključek komisije, ki se je
strinjala s predlogom sprememb in dopolnitev poslovnika.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI - nihče
Sklep je sprejet.
Ad 7. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je občinski svet ta odlok sprejel takoj ob ustanovitvi
občine, torej že leta 1996, ker je ta odlok osnova za organizacijo vseh gospodarskih javnih služb.
Statutarno pravna komisija je predlagala, da se pri podnaslovih odloka, črtajo številke. Predlog bo
upoštevan pri drugem branju. Odlok določa katere so obvezne gospodarske službe in katere so izbirne
ter na kakšen način se lahko opravljajo (v režijskem obratu, v javnem podjetju, z dajanjem koncesij).
Odlok v bistvu povzema Zakon o gospodarskih javnih službah. Tako komunalni odbor kot tudi
statutarno pravna komisija sta bila v dilemi ali bi tudi upravljanje s pokopališči dali med obvezne
gospodarske službe. Trenutno se namreč ne izvaja kot obvezna gospodarska javna služba na ozemlju
celotne občine. Jerica Tomšič Lušin je nato še povzela in na kratko predstavila vsebino pripravljenega
odloka.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali župan, Jerica Tomšič Lušin, Franc Debeljak, Jakob
Jaklič, Tatjana Devjak in Rudolf Rupar. Razpravljali so o tem, da naj se o upravljanju s pokopališči kot
obvezno ali izbirno gospodarsko javno službo, odločijo ljudje sami. Svetniki so se strinjali, da se do
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druge obravnave odloka razišče kako je z varstvom pred požarom in pokopališko dejavnostjo. Ali se ti
dejavnosti uvrstita med obvezne ali izbirne gospodarske dejavnosti?
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče opravi prvo obravnavo odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 8. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter
pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Velike Lašče in koncesijski akt
Župan je povprašal predsednika odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora ter
statutarno pravne komisije kaj so sklenili na sejah o tem odloku.
Jakob Jaklič, predsednik komunalnega odbora, je povedal mnenje odbora in sicer, da
koncesionar prevzame vsa pokopališča v občini ter da se kot merila v 23. členu določi poslovni prostor
na območju Občine Velike Lašče, dosegljivost za stranke v poslovnem prostoru v občini Velike Lašče,
dosedanje pozitivne reference in pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim datumom v
koncesijski pogodbi. V 39. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo (Ur.l. RS št. 35/98).
Jerica Tomšič Lušin je še dopolnila, da se odbor ni nagibal k temu, da bi koncesionar občini
plačeval koncesijsko dajatev, ker občinski svet v vsakem primeru potrjuje finančni plan dela
koncesionarjem in česar ne porabi za tekoče vzdrževanje, koncesionar že zdaj nameni za investicije, s
tem, da mu jih občinski svet potrdi.
Tatjana Devjak se je zanimala ali se lahko v primeru, če imamo koncesionarja nekdo odloči za
drugega pogrebnika ali ne.
Jerica Tomšič je pojasnila, da je na spletu predlog novega zakona, ki predvideva, da bi morala
občina preko javnih gospodarskih služb zagotoviti urejanje pokopališč. Sama pogrebna dejavnost pa bi
lahko bila na prostem trgu. V primeru, da na prostem trgu ne bi bilo ponudbe, pa bi občina morala
zagotavljati tudi pogrebno dejavnost v obliki gospodarske javne službe. Trenutna praksa pri nas je, da
občinski svet potrjuje samo cene pokopališke dejavnosti ne pa tudi cene pogrebne dejavnosti. V tem
odloku je predvideno tudi, da občinski svet potrjuje cene pogrebne dejavnosti in da morajo biti le-te
tržno primerljive.
Sledila je kratka razprava v kateri so sodelovali Franc Debeljak, Ladka Deterding, Jerica
Tomšič Lušin, Janez Lukančič, Jakob Jaklič.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali potem, ko bo podeljena koncesija, občani sami ne bodo več
mogli opraviti pokopa. Ker bi v tem primeru moral plačati koncesionarju, četudi bi pokop opravili
vaščani sami.
Ladka Deterding je zaključila, da te stvari v naši občine tako lepo tečejo, da bi v tem odloku
zadeve uredili čim bolj podobno kot tečejo sedaj. Ker se s koncesionarjem za pokopališko dejavnost
krasno kombinira tudi pogrebna dejavnost.
Franc Debeljak, predsednik statutarno pravne komisije, je povedal, da je imela komisija še eno
pripombo oz. opozorilo in sicer, da se odlok, obravnavan pod prejšnjo točko in ta odlok ne smeta
sprejemati na isti seji, saj mora Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče
že veljati, ko bo občinski svet sprejemal Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe
urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Velike Lašče in koncesijski akt.
Slednji se namreč sprejema na osnovi prej omenjenega.
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Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče opravi prvo obravnavo odloka o načinu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini
Velike Lašče in koncesijski akt.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 9. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske
urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
predvideva drugačno sestavo oz. funkcioniranje regionalnih razvojnih agencij. Zdaj predvideva
Razvojni svet Ljubljanske urbane regije. Občinski sveti oz. občine so že predlagale svoje predstavnike,
ki so župani. Med nevladnimi društvi je pri nas več društev skupaj predlagalo Jožeta Stariča. Sedaj pa
morajo vsi občinski sveti občin, ki se vključujejo v ljubljansko urbano regijo, potrditi skupno listo
kandidatov za člane razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.
Tatjano Devjak je zanimalo ali glasujemo za listo v celoti ali samo za posameznega kandidata.
Jerica Tomšič Lušin je odgovorila, da se glasuje za listo v celoti.
Tina Jaklič je glede na to, da je skupni listi kandidatov določen mandat 2014-2020 in da bodo
naslednje leto volitve vprašala, ali se potem kandidati po volitvah zamenjajo. Župan je pojasnil, da ja,
saj so v Razvojnem svetu LUR po funkciji.
Predlog sklepa:
Sprejme se sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
Tatjana Devjak se je vzdržala glasovanja.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 10. Spremembe pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Velike Lašče
Župan je pojasnil, da so spremembe pravilnika potrebne zaradi poenotenja tega pravilnika s
Pravilnikom za vrednotenje in sofinanciranje društvenih dejavnosti in s Pravilnikom o merilih za izbor
programov športa, ki se sofinancira iz proračunskih sredstev. Pravilniku se doda nov člen.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da društva na začetku leta prijavijo aktivnosti na razpisu,
potem pa iz različnih vzrokov določenih aktivnosti ne realizirajo. Zato proračunska sredstva
namenjena njim niso porabljena, po drugi strani pa bi jih potrebovala druga društva. Sredstva se tako
na podlagi sprejetega pravilnika lahko prerazporedijo drugim društvom. Predlog pripravi odbor, sklepe
pa izda župan.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
Sklep je sprejet.

PROTI – nihče
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__________________________________________________________________________________
Ad 11. Vloge občanov za odkup zemljišč
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da gre za odkup parcele v velikosti približno 50 m2. Odbor
za komunalo si je zadevo že pred časom ogledal in se z odkupom strinjal, ker je javno dobro oz. cestni
svet dovolj širok, da se lahko odkupi zemljišče, ki ga ta uporabnik že uporablja. Kasneje se je izkazalo,
da javno dobro poteka na širšem pasu.
Matjaž Gruden je poudaril, da občina ohrani možnost za javne vode. Župan se je s tem strinjal.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele št. 866/127 k.o. Osolnik in z
odprodajo novonastale parcele (ki predstavlja manjši del sedanje parcele št. 866/127 k.o.
Osolnik). Stroške parcelacije nosi predlagatelj.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 12. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da namerava Direkcija RS za ceste posodobit križišče v Malih
Laščah. V ta namen nameravajo zavoj proti naselju Male Lašče (nasproti cerkve) premakniti bolj
južno. Zato morajo pridobiti zemljišča, ki bi jih lastnici radi oddali pod pogojem, da del ceste, ki je
javno dobro in ne bo več potreben za cesto pridobita z menjalno pogodbo. Zadevo je občinski svet
obravnaval že na prejšnji seji, ampak se je izkazalo, da so narobe razparcelirali in je ena majhna
parcela (za okrog 20 m2) še ostala.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na parceli št.
4007/12 k.o. Turjak, pot v izmeri 20 m2. Navedena parcela postane lastnina Občine Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 13. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Franc Debeljak je povedal, da so se v Rutah začela zemeljska dela za pripravo za asfalt.
Zanimalo ga je ali je kakšna kontrolo nad temi izvajalci. Potem je nadaljeval, da je spomladi v Robu
pri hišni št. 3, počila cev za vodo. Takrat so odrezali približno m2 asfalta in še do danes cesta ni
sanirana. Je pa že kar nevarno za presekat pnevmatiko.
Župan je povedal, da če gre za prekop po sanaciji vodovoda, se ve kdo je za sanacijo
odgovoren. To se bo šlo pogledat in se bo poasfaltiralo. Na javni razpis za asfaltiranje se je javil samo
en izvajalec, zato imamo včasih probleme z asfaltiranjem, čakamo. Vse investicije, še posebno tiste, ki
so vezane na sofinanciranje iz razpisov iz države, imajo nadzornika.
Janez Lukančič je opozoril na dejstvo, da mora izvajalec, ki prekop naredi, to potem tudi
posanirat. Da ne bi šlo to potem na stroške občine. Omenil je tudi pešpot od Turjaka proti Laporjem.
Zdaj je pot sanirana, ampak ne ve ali je to saniral Telekom ali občina.
Župan je odgovoril, da za nobenim izvajalcem komunalnih vodov sanacije ne plača občina,
razen za redna vzdrževalna dela po seznamu.
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Jerica Tomšič Lušin je dodala, da za prekope, ki so bili narejeni za privat priključke,
dovoljenje izda občina, izvajalec pa je dolžan cesto na koncu sanirati. Če tega ne stori, lahko tudi
sosedje uporabniki to sporočijo na občino in bo zadevo na terenu pogledal inšpektor.
Janez Lukančič je še povedal, da se je nanj obrnila gospa Petrovič zaradi ambrozije. Naročila
mu je, da se nahaja ob poti od Gradeža do Turjaka in da bi jo bilo potrebno odstraniti.
Jerica Tomšič Lušin je odgovorila, da je hišnik ambrozijo že dvakrat odstranjeval, zdaj mora
zaradi večje skupine ljudi na Trubarjevini tam pokositi travo, v ponedeljek pa se bo spet lotil
ambrozije.
Janez Lukančič je opomnil, da je bil o ambroziji v Trobli članek, ni pa bilo slike. Sam namreč
rastline ne pozna.
Jerica Tomšič Lušin je odgovorila, da je bil članek objavljen po urgenci gospe Petrovič, ki pa
je prišla že po roku za oddajo prispevkov za objavo v Trobli. Tako je urednica našla še nekaj prostora.
Tanja Uršič je dodala, da slike sicer res ni bilo, je bil pa v Trobli objavljen link ministrstva,
kjer je bila tudi slika ambrozije.
Tatjana Devjak je zaključila, da naj se v naslednji Trobli objavi še sliko.
Župan je pojasnil, da smo gospe Petrovič odgovorili, prav tako ji je odgovoril tudi sam.
Antona Benjamina Straha je zanimalo glede mostu v Retjah. Dokler mostu ne bo, je bilo
rečeno, bo odprt železniški prehod čez progo. Zdaj je železniški prehod zaprt, mostu pa se prav tako ne
da uporabljati, ker je omejitev 6 ton. Skoraj vsi, ki vozijo tam mimo so zato v prekršku.
Župan je povedal, da morajo železnice nazaj vzpostaviti ta prehod. Nekatera zemljišča, ki jih
bomo potrebovali, bomo odkupili, postopki so v teku, nekaj zemljišča bomo dobili brezplačno. Tako,
da se pripravi vsa pravna podlaga, da bomo lahko začeli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Nova
pogodba je že v podpisu pri Slovenskih železnicah in pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. V
letu 2014 se predvideva tudi posodobitev proge z elektrifikacijo. Če se bo prehod pri Martinkovem
kozolčku zaprl, bodo sofinancirali izgradnjo mostu, v nasprotnem primeru pa ne.
Anton Benjamin Strah je pohvalil delo komunalnega odbora. Ko se jim nekaj sporoči, gredo
pogledat, obravnavajo in zadevo uredijo.
Jakoba Jakliča je zanimalo kako kaže s čistilno na Rašici.
Župan je povedal, da s projektanti še enkrat preverjajo, če bi se dalo še kaj poenostaviti.
Nekoliko bi spremenili popis in se skušali približati številkam v občinskem proračunu. Župan upa, da
bi še v letošnjem letu ponovili razpis.
Janeza Lukančiča je zanimalo kaj bo s sofinanciranjem individualnih čistilnih naprav.
Župan je odgovoril, da nismo našli ustreznega pravilnika. Povedal je, da bo občinska uprava
pripravila pravilnik, katerega bi dali v potrditev na eni od naslednjih sej.
__________________________________________________________________________________
Ad 14. Poročilo župana
Župan je obvestil, da bo 21.9.2013 praznovanje 120 letnice železniške proge GrosupljeKočevje, ko bo po progi zapeljal tudi vlak. Osrednja slovesnost bo v Grosuplju ob 13.30 uri. Vlak bo
peljal iz Ljubljane do Ribnice, kjer bo postanek, in nazaj od Ribnice do Grosuplja. V Velikih Laščah
bo okrog 10.00 ure. Župan je povabil svetnike, naj svojo udeležbo potrdijo na tajništvu Občine velike
Lašče. Povedal je še, da so tri največje investicije v teku: asfaltiranje cestišč – Mapri, vodovod – Belaj
in prizidek k šoli – As-primus. Svetnike je obvestil, da je sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev, da so
bila zagotovljena sredstva za zamenjavo strehe na šoli na Karlovici. Tudi občinski prostorski načrt se
približuje koncu, vložili smo za gradbeno dovoljenje za obrtno cono Ločica. Na državnih cestah, se
dela priključek na Jakičevo.
Na koncu se je župan svetnikom zahvalil za konstruktivno debato in sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 19.30.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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