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
24. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v petek, 9. maja 2014 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, Tina JAKLIČ, Jakob JAKLIČ, Janez
LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Odsotni: Rok BORŠTNIK
Župan: Anton ZAKRAJŠEK
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – predstavnica občinske uprave,
Natja LAVRIČ - predstavnica občinske uprave, Tomislav Plavček, pomočnik komandirja PP Ljubljana
Vič, Vid Likavec, vodja policijskega okoliša Velike Lašče, Marija Ajdič Francelj, vodja MIR, Marko
Zakrajšek, predstavnik koncesionarja, 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. Občinski svet je sklepčen.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje
2. Poročilo odborov
3. Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
4. Poročilo dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče
5. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški Potok,
Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
6. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2013 in plan dela za leto
2014
7. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto 2013, plan
dela za leto 2014
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2014
9. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
10. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2014 - I
11. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Velike Lašče
12. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1176/2 k. o. Lužarji
13. Vloge občanov za odkup zemljišč
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14. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
15. Poročilo župana

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 23. redne seje
Na zapisnik 23. redne seje občinskega sveta v skladu s poslovnikom ni bilo podanih pripomb,
zato je župan predlagal potrditev zapisnika.
Rudi Rupar je povedal, da se iz posnetka prejšnje seje ne sliši njegov predlog glede gasilcev, kar je
sporno, ker so v javnost potem prišle napačne interpretacije.
Župan je obljubil, da bo vprašal zakaj je prišlo do tega in, da se strinja, da se mora slišati vse.

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali: odbor za družbene dejavnosti, odbor za finance, odbor
za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
Poročilo odbora za družbene dejavnosti je predstavila podžupanja in predsednica odbora dr. Tatjana
Devjak. 6. maja 2014 so imeli 18. sejo, na kateri so obravnavali 3 točke dnevnega reda, in sicer:
ureditev vhoda v Levstikov dom (LD), rebalans in razno. Podžupanja je članom odbora predstavila
idejni načrt preureditve vhoda v LD in ureditve dveh prostorov v pritličju stavbe, ki jih je občina
pridobila z menjavo prostorov s Kmetijsko zadrugo (KZ) Velike Lašče. Rok za dokončanje vseh del
naj bi bil september 2014 (ob obletnici rojstva Frana Levstika). Nova prostora se bosta preuredila v
večnamenska prostora namenjena za družabna srečanja, razstave, pogostitve in predstavitve. Člani
odbora so se strinjali z idejnim načrtom preureditve vhoda v LD. Seznanili so se tudi s spremembami,
ki so predvidene v predlogu rebalansa proračuna in se nanašajo na družbene dejavnosti. Spremembe so
predvidene pri investicijah v kulturne objekte, zaradi ureditve vhoda v LD in sofinanciranje obnove
cerkve v Krvavi peči. Na področju šolstva predlog rebalansa vključuje povečanje odhodkov zaradi
prenosa iz leta 2013 in dodatnih nepredvidenih del pri investiciji izgradnje dodatnih učilnic pri
centralni šoli, potrebna bo tudi namestitev čistilne naprave pri PŠ Turjak. Pri investicijah na področju
šolstva je pričakovana postavitev ograje pri enoti vrtca na Karlovici. Člani odbora so se s
spremembami strinjali, podan pa je bil tudi predlog o prerazporeditvi sredstev znotraj postavke 1866 –
investicije v objekte za kulturne dejavnosti. Odbor za družbene dejavnosti se strinja s predlogom
rebalansa proračuna in ga predlaga v potrditev OS.
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Poročilo odbora za finance je predstavila predsednica odbora mag. Polona Cvelbar. Odbor se je sestal
na svoji 12. seji, dne 5.5.2014. Poleg članov odbora, župana in predstavnice občinske uprave je bil na
seji prisoten tudi g. Slavko Tekavčič, ki je podal svoje predloge in pripombe na rebalans proračuna.
Predlagal je nekaj vsebinskih popravkov na besedilni del odloka o rebalansu, predstavitev in vsebina
tabelaričnega dela pa je po njegovem mnenju ustrezna. Sledila je razprava, kjer so bile izpostavljene
naslednje postavke: povečanje sredstev stanja na računih na dan 31.12.2013, povečanje načrtovanih
prihodkov iz naslova transferni prihodki za investicije zaradi vključitve podatkov iz izvedbenega
načrta regionalnega razvojnega programa LUR (čistilna naprava in kanalizacija na Rašici), povečanje
načrtovanih odhodkov zaradi prenosa odhodkov iz investicij iz leta 2013, zaradi uvedbe novih
proračunskih postavk, uvedbe novega proračunskega uporabnika – režijski obrat, povečanje odhodkov
v investicije v kulturne objekte. Obravnavali so tudi upravičenost uvedbe režijskega obrata, za
katerega je g. Tekavčič razložil, da je uvedba RO smotrna in v ostalih občinah prinaša pozitivne
finančne učinke. Člani odbora so sprejeli sklep, da so seznanjeni s predlogom rebalansa proračuna in
ga predlagajo OS v sprejem.
Poročilo odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je predstavil predsednik odbora Anton B.
Strah. Obravnavali so javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov društvenih dejavnosti
Občine Velike Lašče v letu 2014 s področja kmetijstva, razvoja podeželja, turizma, malega
gospodarstva in medobčinskega povezovanja in določitev podrobnejših pogojev upravičenosti
opravičljivih stroškov in upravičencev za dodelitev sredstev za sanacijo gozdnih vlak zaradi žleda.
Obravnavali so vse prispele prijave in v okviru razpoložljivih sredstev le-ta razdelili. Glede sanacije
gozdnih vlak zaradi žleda so člani odbora določili pogoje kandidiranja na javni razpis za sofinanciranje
sanacije gozdnih vlak. Potekala je tudi razprava o lovskih ribiških družinah oz. o problematiki Rašice
in drugih potokov po občini. Dogovorjeno je bilo, da bo v okviru Ribiške družine Ribnica organiziran
sestanek, kjer bo prisoten tudi predstavnik Rašice, da bi se dogovorili, ali se lahko v Občini Velike
Lašče organizira samostojna ribiška družina ali ribiči spadajo pod ribiško družino Ribnica.
Poročilo odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora je predstavil predsednik odbora
Jakob Jaklič. Obravnavali so finančna poročila koncesionarjev za pokopališko dejavnost in
koncesionarja za vodovodni sistem, rebalans proračuna in odlok o ustanovitvi režijskega obrata, ki so
tudi na dnevnem redu seje OS. Obravnavali so tudi problem mostu na Kaplanovem. Predstavnik
občinske uprave Roman Viršek je predstavil predlog projektanta za sanacijo mostu, ki vključuje
sanacijo temeljev in A-B kril, predlog sanacije pa predvideva tudi zamenjavo mostne konstrukcije. V
predlogu je bila zajeta tudi druga ponudba, ki pa je bistveno cenejša, saj ne zajema zamenjave celotne
konstrukcije. Odbor je prišel do sklepa, da zaradi omejenih sredstev v proračunu odbor predlaga, da se
v I. fazi sanira temelje, zgradi A in B krila ter postavi prometni znak za omejitev tonaže. Pod točko
razno so obravnavali problem poškodovanih bankin, drevja ob cesti, vdrtje kamnite zložbe pod
mostičkom v Logarjih in podporni zid pod občinsko cesto v naselju Četež.
Po podanih poročilih je župan odprl razpravo.
Svetnica Tina Jaklič je opozorila, da je med gradivom še eno poročilo seje Odbora za družbene
dejavnosti. Podžupanja je podala kratko poročilo seje odbora, na kateri so obravnavali prispele vloge
na razpis za sofinanciranje programov društev na področju humanitarnih dejavnosti raznih društev in
predlog financiranja, ki se nahaja v prilogi zapisnika. Pogovarjali so se tudi o delitvi sredstev zbranih
na humanitarnih prireditvah in pohvalili odlično odigran Pasijon v Ribnici in se pogovarjali o tem, da
bi morda drugo leto imeli to predstavo tudi pri nas. Pohvalili so tudi vse odlično izpeljane aktivnosti v
okviru 50. obletnice Glasbene šole Ribnica in enote Velike Lašče.
__________________________________________________________________________________
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Ad 3. Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
Župan je pojasnil, da je bil prisoten na seji Zavoda, na kateri so ugotovili, da se direktor ni pojavil na
delovnem mestu ob začetku delovnega razmerja, zato so pridobili pravna mnenja, da je pogodba o
zaposlitvi zaradi kršitve nična. Na seji zavoda je bil zato sprejet sklep, da se razpis ponovi in imenuje
novega direktorja, do takrat pa je potrebno imenovati v.d. direktorja. Zavod je za ta položaj določil
Lidijo Šmalc, dr. med. Občina Velike Lašče mora kot soustanoviteljica zavoda dati soglasje k
imenovanju v.d. direktorja.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k imenovanju Lidije Šmalc, dr. med., za v.d.
direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Predlog sklepa je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 4. Poročilo dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče
Župan je pozdravil prisotna predstavnika policije, Tomislava Plavčka, pomočnika komandirja
PP Ljubljana Vič in policista Vida Likavca, vodjo policijskega okoliša Velike Lašče.
Vid Likavec je na kratko predstavil poročilo. Za leto 2013 je pojasnil, da postavka »neznano« (v tabeli
v analizi) pomeni gospodarsko kriminaliteto, gre za eno kaznivo dejanje, ki pa je bilo storjeno večkrat
(zato višja številka), pri ostalih kaznivih dejanjih je številka približno enaka kot lani. Več kriminala je,
ko ljudje odhajajo na dopuste (mesec maj, in poletni meseci). Primerov kršitve javnega reda in miru v
lokalih ni bilo veliko, večinoma gre za kršitve znotraj stanovanj, tudi kršitev javnega reda na
prireditvah kot so veselice ali športne tekme, ni. Glede prometnih nesreč je pojasnil, da se jih največ
zgodi na glavni cesti, največ kršitev je v določenih urah, kot izhaja iz tabele.
Naredili so tudi primerjavo lanskih prvih treh mesecev in letošnjih in ugotovili, da ni večjih odstopanj
v številu kaznivih dejanj oz. dogodkov, ki so jih obravnavali.
Župan je vprašal kaj pomeni številka 112 v kategoriji »neznano«? Za koliko ovadb gre?
Policist Likavec je pojasnil, da ena številka pomeni eno dejanje.
Tomislav Plavček je pojasnil na primeru kaznivega dejanja neplačevanja preživnine za otroka. V
dejanje je po navadi vključen eden od staršev in vsak mesec neplačila se šteje kot eno kaznivo dejanje.
Če ne plača 112 mesecev, gre za eno kaznivo dejanje t.j. neplačevanje preživnine, vendar se vsak
mesec posebej prijavi na sodišču kot dogodek. Glede primera iz poročila je pojasnil, da je šlo za eno
kaznivo dejanje z več ponovitev, ne more pa povedati za katero kaznivo dejanje gre. Primera niso
obravnavali policisti PP Ljubljana Vič ampak se je zgodilo na našem območju, zato je zajeto v
poročilu.
Jakob Jaklič je vprašal, zakaj je največ prometnih prekrškov zaznanih med 10. in 11. uro? Ali je takrat
največja kontrola prometa?
Policist Likavec je pojasnil, da je takrat največ zaznanih kršitev oz. zaznanih dogodkov na področju
prometa, kontrola prometa pa poteka ves čas.
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Župan je poudaril, da je iz primerjave razvidno, da so se prometne nesreče glede na lani zmanjšale za
skoraj polovico, vsi izdani ukrepi za letošnje obdobje pa so precej višji kot lani. Policist Likavec je
pojasnil, da podatek pomeni, da je policija letos večkrat ukrepala na področju prometa, več je bilo
izdanih ukrepov za prekrške.
Župan je odprl razpravo.
Rudolf Rupar je vprašal kako se lahko zgodi »ilegalni prehod« (7x), glede na to, da je Občina Velike
Lašče v centralni Sloveniji in ne ob meji.
Tomislav Plavček je pojasnil, da je bil človek, ki je ilegalno prestopil mejo identificiran/zaznan na
območju naše občine.
Policist Likavec je pojasnil, da odkar smo v EU se mejna kontrola izvaja tudi na cestnem križu, ne
samo ob mejah. Gre za tujce (in ne naše občane), ki so ilegalno vstopili v našo državo in bili
identificirani oz. kaznovani v naši občini.
Svetnik Rupar je izpostavil, da v poročilu pogreša odstotek raziskanosti, ali so bile razne tatvine,
vlomi, ipd. raziskani in v kolikšnem odstotku. Že lani je bilo omenjeno, da so v Velikih Laščah
prisotne droge, zato ga je zanimalo, ali se lahko pridobi podatke, kdo je bil obravnavan za to?
Policist Likavec je pojasnil, da zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo povedati za katero kaznivo
dejanje se preganja katero osebo in ali zoper njo sploh teče postopek ali ne.
Tomislav Plavček je pojasnil, da to ali je bila oseba obsojena ali ne ni stvar policije. Ko policija izpelje
preiskavo stvar preda tožilstvu, ki naprej pelje postopek. Te podatke imajo na tožilstvu, odstotek
raziskanosti določenega kaznivega dejanja pa se lahko pridobi. Tomislav Plavček je predlagal, da bi
pred naslednjo sejo lahko pripravili bolj konkretno poročilo glede na želje oz. vprašanja svetnikov.
Tudi župan je želel predlagati, da se dopolni poročilo za vlome, tatvine in droge. Predstavnika policije
sta se s tem strinjala.
Rupar je vprašal še, kako je s pristojnostjo Ribniške policije v Velikih Laščah? Ali sedaj spadamo pod
njihov okoliš?
Tomislav Plavček pojasnjuje da ne, hodijo vsi policisti, ne samo Ribniški, je pa PP Ljubljana - Vič
najbolj obremenjena, ker je ena največjih. Včasih prosijo policiste z Ribnice, da pridejo na pomoč, ker
iz Ljubljane ne morejo priti tako hitro na dogodek. Tomislav Plavček je pojasnil, da gre za dilemo, če
se na eni strani poveča prisotnost policije na našem okolišu, bo gotovo ugotovljenih tudi več kršitev.
Tomislav Plavček pravi, da dejansko stanje zagotovo odstopa od tega v poročilu/analizi, saj se veliko
kršitev niti ne prijavi, niti jih ne zaznajo, ker niso toliko prisotni v našem okolišu. Glede pristojnosti
policistov je še pojasnil, da ima policist stvarno pristojnost po celi državi, krajevna pa je omejena na
določen okoliš, vendar v primeru kršitev ni pomembna.
Mag. Polona Cvelbar je vprašala kaj svetujejo oškodovancem, ki so bili žrtve manjših tatvin in jih ne
prijavijo.
Policista svetujeta, naj prijavijo dejanja.
Svetnica Cvelbar je vprašala še, kakšna je razlika med tatvino in veliko tatvino. Policist Likavec je
pojasnil, da gre pri drugi za vlomno dejanje, za premagovanje ovir za vstop v prostor.
Tomislav Plavček je pojasnil, da je preiskava olajšana, če se tatvina prijavi. Gre za to, da kriminalci
puščajo sledi in če naredijo več kaznivih dejanj se jih lahko tako izsledi, vendar ne, če dogodek ni bil
prijavljen in se sledi ni našlo. Pojasnil je na primeru osebe, ki gre z ukradenim TV po Ljubljani. Če ga
policist ustavi in vpraša kje ga je dobil in ta odgovori, da mu ga je dal sosed, policija preveri, ali je TV
prijavljen kot ukraden in če ugotovijo da ni, ga ne morejo kaznovati. Tudi, če je vrednost v
konkretnem primeru manjšega pomena, lahko kriminalca poveže z drugim kaznivim dejanjem, zato je
vsako dejanje vredno prijaviti policiji.
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Franc Debeljak je vprašal, ali so ukrepi, ki jih izreče PP Ribnica zajeti v tej statistiki?
Policist Likavec je odgovoril, da gre za ukrepe izrečene na tem območju, ne glede na to, kdo izreče
ukrep.
Rudolf Rupar je vprašal, kaj je s pisarno v Velikih Laščah? Ve se, da je pisarna ukinjena ampak kaj je
s prostori?
Policist Likavec je povedal, da gredo prostori verjetno v prodajo.
Tomislav Plavček je napotil na PP Ljubljana, na Center za operativne zadeve, kjer se ukvarjajo s temi
zadevami.
Župan je vprašal, kako ocenjujejo varnost v naši občini v primerjavi z ostalimi občinami? Npr. v
primerjavi z občino Horjul?
Tomislav Plavček je povedal, da je občina Velike Lašče zelo primerljiva z ostalimi občinami, vendar
je pri teh »oddaljenih« občinah problem v tem, da podatki iz te analize ne odražajo dejanskega stanja
(tudi zato, ker ljudje ne prijavijo kršitev). V primerjavi z ostalo Slovenijo smo v zelo varnem območju,
v primerjavi z ostalimi okoliškimi občinami pa smo primerljivi.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je bila na občino dana prijava, da je bilo na pokopališču veliko
svetilk ukradenih. To je bilo sporočeno koncesionarju, ki je o tem obvestil policijo, tam pa so mu
pojasnili, da mora vsak lastnik prijaviti krajo svoje lastnine.
Tomislav Plavček je pojasnil, da mora vsak sam prijaviti krajo svoje lastnine. Tudi upravljavec ne
more prijavljati za druge. Gre za kaznivo dejanje na podlagi pregona, zato policisti potrebujejo prijavo
ampak od osebe, ki je oškodovana, sicer policija nima pooblastila, da preiskuje zadevo.
Policist Likavec je povedal, da je stopil v kontakt s koncesionarjem in pridobil podatke o
oškodovancih, ki jih bo poklical in povprašal ali želijo prijaviti dejanje ali ne. Odvisno je od
posameznikov.
Župan je vprašal ali vseeno ne gre za birokratsko obnašanje?
Tomislav Plavček pojasnjuje, da Zakon o kazenskem postopku določa 3 vrste pregona k.d., in sicer:
- po uradni dolžnosti – ko policija izve zanj, ga je dolžna preganjati (npr. umor),
- na predlog oškodovanca ki izrazi voljo, da se dejanja razišče in storilca preganja (npr. vlom).
Na ta način policija dobi pooblastilo, da dejanje obravnava, vendar to lahko dobi le s strani
oškodovanca. V primeru tatvine je to lastnik stvari.
- z zasebno tožbo (npr. razžalitev); v tem primeru mora oseba sama prevzeti pregon oz. vložiti
ovadbo samostojno ali preko odvetnika tožiti na sodišču in policija ne bo prevzela postopka
niti, če oseba zadevo prijavi.
Kraje na pokopališčih se torej preganjajo na predlog, kar pomeni, da mora oškodovanec (lastnik)
izraziti voljo!
Župan se je zahvalil predstavnikoma policije za sodelovanje, potem sta zapustila sejo.
Predlog sklepa:
Občinski svet se seznani s poročilom o delu Policijske postaje Ljubljana Vič za območje Občine
Velike Lašče v letu 2013 ter analizo PO Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
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Ad 5. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški
Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
Marija Ajdič Francelj, vodja MIR je opozorila na glavne poudarke poročila. Poročilo zajema
obdobje od 1.1. do 31.12.2013 (Občina Dobrepolje je k skupni medobčinski upravi pristopila
1.8.2013). Letni cilji za leto 2013 so bili organizacija in zagotovitev ustrezne informacijske podpore
delovanja MIR, zaposlitev vodje in redarja. Slednji cilj je bil delno uspešno izveden, ker se je
zaposlitev redarja zavlekla v januar 2014. Sedež MIR se je selil v nove prostore, ki so jih tudi opremili.
Glede finančnega dela je podala še nekaj podatkov, ki jih ni v poročilu. Vodja MIR je morala v skladu
s Pravilnikom o vrsti odhodka in načinu poročanja Vladi oz. ministrstvu, do 31. marca ministrstvu
podati poročilo v katerem so zajeti upravičeni stroški MIR-a. Ministrstvo potem vrne občinam
upravičene stroške v višini 50%. Za obdobje od 1.1. do 31.12. je Občina Velike Lašče prispevala
10.733,00 EUR upravičenih stroškov za MIR, zato se pričakuje povračilo 50% upravičenih stroškov.
Realizacija proračuna za leto 2013 je bila prb. 43%, ker so ostala sredstva za zaposlitev redarja, ki je
bila izvedena šele letos. Občina Velike Lašče je iz naslova izrečenih denarnih kazni, glob, upravnih
taks v letu 2013 prejela plačila v višini 666,00 EUR, izdanih kazni pa je bilo za 2.148,00 EUR. Do
razlike pride zaradi t.i. polovičk, ker imajo prekrškarji možnost plačila polovične denarne kazni, če
plačajo v 8 dneh, nekaj sredstev pa se še pričakuje.
Župan je po poročilu odprl razpravo.
Župan je vprašal ali so zajete kazni tako od redarstva kot od inšpekcije?
Vodja MIR je povedala, da je zajeta samo inšpekcija, ker je bil redar zaposlen šele s 1.1.2014.
Rudolf Rupar je vprašal kaj pomeni postavka »kršitev odloka o pitni vodi« in na kakšen način lahko
kršiš ta odlok.
Marija Ajdič Francelj je pojasnila, da gre po navadi za poseg v sam vodovodni sistem npr. prirejanje
vodovodnega števca. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo je za to pristojna inšpekcija. Inšpekcija
je pristojna tudi, če dobi obvestilo od upravljavca/koncesionarja, da kdo ne plačuje računov ali, če
posega v števec oz. ga ne pusti zamenjati ipd.
Koncesionar za pokopališko dejavnost, Marko Zakrajšek je vprašal glede dovoljenja za postavitev
spomenika na pokopališču. Nekateri zanj ne zaprosijo oz. se ne držijo meril, ki jih koncesionar postavi.
Ali jih je treba prijaviti na inšpekcijo?
Vodja MIR je pojasnila, da je to odvisno od tega, kaj je določeno v odloku. Če odlok daje pristojnost
inšpekciji, potem da.
Župan je pojasnil, da ima Občina še star odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ker se čaka na
ureditev na ravni države.
Glede pristojnosti je vodja MIR še pojasnila, da jim jo podeli ali lokalna skupnost ali na podlagi
zakona.
Franci Debeljak je vprašal glede priklopov na vodovod »na črno«.
Vodja MIR je pojasnila, da se načeloma lahko tudi nelegalne priključitve na vodovod prijavi inšpekciji
in ta pride na ogled. Prijavi lahko koncesionar, posameznik, lahko gre tudi za anonimno prijavo.
Inšpekcija pa potem sodeluje s koncesionarjem, da pridobi podatke in ugotovi stanje ter ukrepa.
Anton B. Strah je vprašal glede zneskov izrečenih denarnih kazni in znesek prejetih plačil. Ali gre za
zneske v EUR?
Vodja MIR je pojasnila, da do razlik prihaja zaradi polovičnih plačil in tudi zato, ker lahko da je bila
kazen izrečena decembra 2013, plačana pa kasneje, šele v letu 2014. Vsi zneski pa so navedeni v
EUR.
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Predlog sklepa:
Občinski svet se seznani s poročilom o delu MIR v letu 2013.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________________
Ad 6.

Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2013 in plan
dela za leto 2014

Koncesionar Marko Zakrajšek je pojasnil, da so glavni poudarki pod točko 4 poročila. Glede aktivnosti
na pokopališču Turjak je povedal, da so v letu 2013 poslali dopis na Ministrstvo za kulturo in jih
seznanili o slabem stanju kapele (lastnik kapele in pokopališča je država). Iz ministrstva so prišli na
ogled in se seznanili s stanjem. V letu 2013 so naredili popis in imeli namen dati zadevo v plan dela za
leto 2014, vendar to ni bilo realizirano. Obljubili pa so, da bi sanirali vsaj nujne zadeve, če bo kje
prišlo do kakšnih sredstev. Obstaja predvsem nevarnost zdrsa snega iz strehe kapele.
Koncesionar je podal tudi predlog o hortikulturni širitvi in ureditvi pokopališča Turjak. Če bi želeli še
bolj urediti pokopališče, bi morali odkupiti še kakšno zemljišče in osnovati del novega pokopališča, ter
urediti tudi prostor za raztros pepela. Želje po raztrosih se povečujejo, zato je pridobil predračun,
ponudbo za projekt, da se naredi idejna zasnova za ureditev pokopališča.
Župan je vprašal ali bi imeli potem en prostor za raztros pepela v celotni občini?
Koncesionar Zakrajšek je povedal, da bi bil dovolj en kraj v občini. Pokopališče v Turjaku je na
mirnem prostoru, odmaknjeno od naselja in je zato primeren kraj za to.
Jakob Jaklič je povedal, da so marmornate obloge v vežicah v Velikih Laščah zelo poškodovane od
vlage in vencev. Odbor za komunalo je koncesionarju predlagal, da bi se jih očistilo, saj je obnova teh
oblog velika investicija. Predlagali so tudi, da se v Robu med vežicami in cerkvijo postavi ograja, ker
tam poteka nabrežina. Ugotovili so še, da je v Turjaku nujno potrebno širiti pokopališče, sicer pa je
Odbor za komunalo potrdil finančno poročilo in plan za 2014.
Svetnica mag. Polona Cvelbar je pohvalila koncesionarja za njegovo delo.
Anton B. Strah je omenil, da luči pri vhodu na pokopališče v Velikih Laščah motita promet, ker bolj
sijeta na cesto kot na pokopališče, zato je predlagal, da se jih (vsaj delno) zasenči.
Koncesionar Zakrajšek je povedal, da se je treba dogovoriti z upravljavcem javne razsvetljave.
Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2013 in plan investicij za leto 2014 za pokopališča Velike
Lašče, Rob in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
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Ad 7. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto
2013, plan dela za leto 2014
Jakob Jaklič je pojasnil, da se je na seji odbora pojavilo vprašanje zakaj se voda v Turjaku še vedno
subvencionira. Koncesionar je pojasnil, da bodo nove cene določene po novi metodologiji.
Na seji odbora so se pogovarjali še o dodatni vrtini za Turjak.
Župan je pojasnil, da je vrtina narejena. Po ocenah g. Menceja je vprašanje ali bi bile črpalke dovolj
močne, ali bi bilo potrebno nabaviti nove, glede na to, koliko energije porabijo. Naredili bodo ponovno
oceno in, če bodo ugotovili, da bi bilo to ekonomsko upravičeno, se bodo vrtine zagnale. Če bi se to
zgodilo, bi se lahko odklopili od vodovodnega sistema, ki napaja Dobrepolje. V prečrpališču Knej se
odčita stanje in so izgube vode še vedno precejšnje, prav tako tudi finančne izgube, glede na to, da se
voda subvencionira oz. se plačuje Komunalnemu podjetju Grosuplje, ki upravlja s tem vodovodnim
sistemom.
Matjaž Gruden je vprašal, če je ideja torej, da bi naredili svoj vodovod in se tako ločili od
Grosupeljskega?
Župan je pojasnil, da bi naredili samo svojo vrtino, ker smo trenutno vezani na Dobrepolje. Vodovodni
sistem Turjak se začne na Kneju, Turjak in Rašica pa dobivata vodo iz vodovoda Dobrepolje. Ideja je,
da se odcepimo od Grosupeljskega vodovoda.
Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da je bila investicija za vrtino v Robu sofinancirana s strani Občine
Grosuplje in bivše občine Ljubljana Vič-Rudnik. Komunalno podjetje Grosuplje upravlja z vrtino
(skrbi za črpanje vode, za elektriko in za dovajanje v prečrpalnico v Kneju) in obračuna našemu
koncesionarju določen strošek, glede na prečrpano vodo. Vodovodni sistem Turjak je dolg 17km in so
kar velike izgube pri cevovodih, čeprav jih je Marko Belaj uspešno omejil na 50%.
Župan je povedal, da imamo v proračunu postavko za subvencioniranje v višini 25.000,00 EUR.
Tudi koncesionarja Marka Belaja so pohvalili za njegovo delo.
Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2013 in plan investicij za leto 2014 za vodovodna sistema
Velike Lašče in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

Ad 8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2014
Ladka Deterding predsednica »Komisije za priznanja in odlikovanje« je pojasnila, da je bil razpis za
podelitev priznanj objavljen v marčevski Trobli. V roku sta prispela 2 predloga za podelitev častnega
občanstva in 3 predlogi za podelitev priznanja Občine Velike Lašče. Za častno občanko je bila
predlagana Darinka Grmek Štrukelj, dr. med., ki jo je predlagal Andrej Kraševec, predlog pa je podprl
tudi OO SD Velike Lašče. Drugi predlog za častnega občana je Jože Centa, predlagan s strani
Uredniškega odbora občinskega glasila Trobla.
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Predlogi za priznanje Občine Velike Lašče so: Božo Kovačič, predlagan s strani Društva Zarja
spominov, Poveljstvo CZ in Poveljstvo GZ Velike Lašče, predlagana s strani OO SDS Velike Lašče,
OO SLS Velike Lašče in OO NSi Velike Lašče; Ana Debeljak, predlagana s strani KZ Velike Lašče in
OO SLS Velike Lašče.
Vsi predlogi so bili ustrezno obrazloženi in pravočasni. Komisija predlaga obravnavo in izvedbo
tajnega glasovanja. Glasuje se o podelitvi enega častnega občanstva in dveh priznanj Občine Velike
Lašče. Častno občanstvo in priznanje Občine Velike Lašče bodo prejeli kandidati, ki bodo dobili
največje število opredeljenih glasov in hkrati večino opredeljenih glasov.
Predlog sklepa:
Članice volilne komisije za tajno glasovanje o podelitvi častnega občanstva in priznanja občine so:
podžupanja dr. Tatjana Devjak, mag. Polona Cvelbar in Tina Jaklič.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – 1 (Strah)
Sklep je sprejet.
Seja OS se je začasno prekinila, da se je izvedlo tajno glasovanje.
Polona Cvelbar je pojasnila ugotovitve volilne komisije. Glasovalo je 11 članov OS. Pri glasovanju za
častnega občana je bila oddana 1 prazna glasovnica, kandidati za častnega občana pa so prejeli
naslednje število glasov: Darinka Grmek Štrukelj, dr. med. - 3 glasove, Jože Centa – 7 glasov.
Ugotavljajo, da je bil za častnega občana Občine Velike Lašče izbran Jože Centa.
Za priznanje Občine Velike Lašče je bilo oddanih 11 glasovnic, število glasov za kandidate pa je
naslednje: Božo Kovačič – 3 glasovi, Poveljstvo CZ in Poveljstvo GZ Velike Lašče - 9 glasov, Ana
Debeljak – 9 glasov.
Ugotavljajo, da sta bila za priznanje Občine Velike Lašče izbrana Poveljstvo CZ in Poveljstvo GZ
Velike Lašče in Ana Debeljak.
Župan je povedal, da bodo prejemniki priznanja dobili ob občinskem prazniku.
Sprejet sklep na podlagi tajnega glasovanja:
Častno občanstvo Občine Velike Lašče v letu 2014 se podeli Jožetu Centi.
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2014 se podeli Poveljstvoma CZ in GZ Velike Lašče ter Ani
Debeljak.

Ad 9. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Ladka Deterding je pojasnila, da je komisija ugotovila, da so do roka prispeli naslednji predlogi za
imenovanje v OVK:
- Majda Novak, predlagana s strani OO SLS,
- Urša Modic, predlagana s strani OO SD,
- Ivan Gale, Miriam Lavrič, Manfred Deterding, predlagani s strani svetniške skupine SDS.
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V OVK mora biti 8 oseb, prišlo je le 5 predlogov, zato predlagajo, da se v skladu z mnenjem MNZ,
Službe za lokalno samoupravo, smiselno uporabi Zakon o volitvah v DZ in se za manjkajoče člane in
njihove namestnike, določijo uradniki, zaposleni v upravi lokalne skupnosti.
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah je pogoj da se za predsednika OVK in namestnika
predsednika določita univerzitetna diplomirana pravnika, kar predlagani osebi sta.
Komisija zato glede na ugotovljeno predlaga OS, da sprejme naslednji sklep:
V OVK Občine Velike Lašče se imenuje:
- za predsednika Ivan Gale, za namestnico predsednika Miriam Lavrič.
- za članico Majda Novak, za namestnico Veronika Vasič
- za člana Manfred Deterding, za namestnico Marija Ivanc Čampa
- za članico Urša Modic, za namestnico Lidija Čop.

Predlog sklepa:
Sprejme se sklep o imenovanju občinske volilne komisije v sestavi predsednik in namestnik
predsednika ter trije člani in trije namestniki članov, v skladu s predlogom Mandatne komisije.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 10.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2014 - I
Župan je pojasnil razloge za spremembe rebalansa proračuna, ki so naslednji:
- večji prenos v leto 2014,
- večji prihodki (za prb. 230.000,00 EUR, od tega višji davčni prihodki (ker Zakon o vrednotenju
nepremičnin ne bo uveljavljen, in se bo ponovno pobiralo nadomestilo za stavbna zemljišča NUSZ – prb. 20.000,00 EUR) in višji nedavčni prihodki (za prb. 64.000,00 EUR) ter tudi
(višji) transferni prihodki za investicije.
Planira se izvedba kanalizacije na Rašici. Pričakujejo se večji odhodki, hkrati pa tudi višji prihodki
zaradi subvencioniranja.
Z rebalansom se predvidevajo 3 nove proračunske postavke:
- 0420 – energetsko upravljanje objektov (OŠ),
- stroški zaradi odprave posledic naravnih nesreč - žled 2014 – prb. 50.000,00 EUR,
- splošna proračunska rezervacija – v višini 10.000,00 EUR (priporočilo notranje revizije).
Rebalans vključuje tudi novega proračunskega porabnika, režijski obrat (RO). Preko RO bi (za enkrat)
izvajali vzdrževanje cest in javnih površin.
Predvidene so tudi nekatere spremembe na strani odhodkov. Povečujejo se sredstva za OŠ, za sanacijo
in preoblikovanje vhoda v Levstikov dom.
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Lidija Čop je pojasnila spremembe v besedilu odloka, ki jih je predlagal g. Tekavčič. V odloku na 1.
strani »stanje sredstev na računih dne 31.12.2014« je pravilno 2013. Pri 8.b. členu je predlagal, da se
zadnji stavek uvrsti v nov odstavek.
V obrazložitvi je predlagal, pod naslovom »Razlogi za sprejem«, dva stavka zamenjata vrstni red.
Naslednji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »dejansko stanje sredstev na dan 31.12.2013 je po
zaključnem računu za leto 2013 znašalo 603.600,00EUR, kar je več od prvotno načrtovane višine«. Na
koncu odstavka, ki se začne: »načrtovani so višji davčni prihodki«, se stavek zaključi z »ki jih bodo
vplačali do konca letošnjega leta davčni zavezanci«.
Tina Jaklič je opozorila, da se pri 8.b členu dva stavka, ki sta v novem odstavku zamenjata.
Župan je po predstavitvi odprl razpravo.
Janez Lukančič je vprašal glede preureditve križišča v centru Turjaka, za katero križišče gre?
Župan je povedal, da ne gre za križišče z glavno cesto ampak za križišče pred Roziko.
Ladka Deterding je vprašala ali se z uvedbo režijskega obrata število zaposlenih poveča?
Župan je povedal, da se število poveča. Referent za komunalne zadeve in hišnik se premakneta pod
RO, predvideni pa sta še 2 novi zaposlitvi.
Janez Lukančič je vprašal ali s tem zadeve, ki jih opravljajo koncesionarji preidejo na RO?
Župan je pojasnil, da preide samo del zadev, ki jih opravljajo koncesionarji in se nanašajo na
vzdrževanje javnih cest in površin (ki jih lahko sami opravimo). Sicer pa se bo še vedno sklepalo
pogodbe z zunanjimi izvajalci, vendar na enostavnejši način.
Podžupanja je vprašala, ali gre tudi za vzdrževanje javnih stavb?
Župan je povedal, da gre za vsa »hišniška« dela.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je režijski obrat nesamostojna enota, gre za enovito občinsko
upravo. Gre samo za ločeno knjiženje porabe sredstev za plače in materialne stroške, za RO in
občinsko upravo.
Matjaž Gruden je vprašal glede predvidenega zneska v višini 23.000,00 EUR (za RO).
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da gre za plače za 2 zaposlena, za obdobje pol leta.
Župan je pojasnil, da gre pri komunalnih delavcih za nižje plačne razrede v javni upravi, kar je
približno minimalna plača.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Velike Lašče za
leto 2014 – I.
Občinski svet Občine Velike Lašče potrdi kadrovski načrt občinske uprave.
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme spremembe in dopolnitve načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine v letu 2014.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
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_____________________________________________________________________________
Ad 11.
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da ima občina v odloku o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave omogočeno ustanovitev Režijskega obrata in za katere gospodarske javne službe. Pri
revizijskem pregledu lani so ugotovili, da občina nima ustrezno organizirane gospodarske javne službe
»urejanje javnih površin« (ta javna služba je obvezna). S sprejetjem Odloka o gospodarskih javnih
službah je določeno, da se gospodarske javne službe lahko izvajajo v okviru javnega podjetja, s
podelitvijo koncesije ali preko režijskega obrata. Vzdrževanje javnih površin so do sedaj opravljali
občinski hišnik in dva javna delavca v okviru programa javnih del, ki ga sofinancira Zavod za
zaposlovanje. Ta dela bi sedaj prešla na režijski obrat. Ugotavlja se, da je ročno delo na cestah še
vedno potrebno in se ročna dela ob cestah hitreje in bolj učinkovito opravljajo z lastnimi delavci.
Matjaž Gruden je povzel, da je do sedaj večino dela opravil hišnik in koncesionarji, sedaj pa se bo
zaposlilo še dva nova delavca. Delavci potrebujejo tudi orodje, stroje, kar predvideva določena
sredstva.
Župan je povedal, da je v rebalansu predvidenih 30.000,00 EUR za RO. V ta znesek je vključeno eno
kombinirano vozilo in stroški za dva delavca. Glede na študijo, ki jo je pred leti naredila študentka
Fakultete za upravo, je režijski obrat ekonomsko upravičen.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Velike
Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče, VZDRŽANI – 1 - Gruden
Sklep je sprejet.
______________________________________________________________________________
Ad 12.

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1176/2 k.o Lužarji

Jerica Tomšič Lušin je povedala, da se je pri rekonstrukciji ceste v Krkovem pred leti trasa ceste
speljala po drugih zemljiščih. Ob gradnji nove makadamske poti so se dogovorili, da bodo javno dobro
(po katerem je včasih potekala cesta) zamenjali z lastnikom zemljišča po katerem sedaj poteka cesta.
Lastnica je dala pobudo, da se cesta, ki poteka po njenem zemljišču vriše in, da se vpiše lastništvo
Občine Velike Lašče. Zemljišče, po katerem je včasih potekala cesta pa bi pridobila ona. Del starega
cestišča predstavlja dostop do stanovanjskih objektov in drugih kmetijskih zemljišč, zato v tem delu ni
možna menjava, zato je bila opravljena parcelacija nekdanje poti. Glede na to, da se kvadratura
zemljišč, ki bodo predmet menjave ne ujema, bo morala občina še doplačati. Pogoj, da se lahko sklene
menjalna pogodba pa je, da se najprej ukine javno dobro na razparceliranem delu zemljišča (na skici
označeno z rdečo barvo).
Rudolf Rupar je vprašal, ali se vsi mejaši oz. prebivalci te vasi strinjajo s to menjavo?
Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da je pobudnica mejaš na obeh straneh.
Svetnik Rupar je opozoril še, da je takih primerov zelo veliko in bi občina morala postopati v teh
zadevah.
13

Župan je pojasnil, da ima občina v letošnjem proračunu dve proračunski postavki, ena je za odmere in
ena za odkupe zemljišč. Opozoril je, da občina za enkrat ničesar ne odkupuje, pobuda je prišla s strani
lastnice zemljišča. Občina pa je začela z določenimi odmerami cestišč, ki so bolj prioritetna. Podal je
primer, da se je občina dogovorila z lastnikoma zemljišč, da se razparcelira cesta od Roba proti
Osredku, ki v celoti poteka po zasebnem zemljišču. Najlažje je, če se zemljišča lahko zamenjajo. Ideja
je tudi, da se določi odškodninsko ceno za primere odkupov takšnih zemljišč. V proračunu ima občina
namenjenih nekaj sredstev. Strokovne službe občinske uprave določijo, kje so odmere bolj prioritetne
in trenutno je to cesta Rob – Osredek, kot že omenjeno.
Jakob Jaklič je povedal, da imajo prednost zemljišča, kjer gre za menjavo. Kjer bo treba odplačati je
treba določiti ceno zemljišč oz. odškodnine, ki mora biti za vse enaka.
Tina Jaklič je prosila, da se naslednjič priloži še vloga pobudnice/pobudnika.
Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da so včasih prilagali tudi vloge, vendar gre za problematiko
varovanja osebnih podatkov.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na parceli
1176/2, k.o. Lužarji, zemljišče v izmeri 982 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.

Vloge občanov za odkup zemljišč

Župan je pojasnil, da bi del zemljišča v Laporjah eden od mejašev želel odkupiti od občine. Zemljišče
okoli stare stavbe je javno dobro in v lasti občine. S predsednikom komunalnega odbora so opravili
ogled, da bi se prepričali, ali bi bil s prodajo onemogočen dostop kateremu od sosedov. Ugotovili so,
da je od vseh sosedov dovolj oddaljeno, tako da ni nobenega tehtnega razloga, da ne bi odobrili
odkupa. Ta lastnik že sedaj uporablja to zemljišče. Zelena črta predstavlja cesto.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je na skici zamik zaradi aerofoto posnetkov. Vasi imajo različno
urejene ceste oz. javno dobro. V primeru naselja Laporje se javno dobro na sredini vasi zelo razširi,
znotraj razširitve pa stoji starejša stanovanjska hiša, ki nima nič zemljišča okoli, zato to javno dobro ne
služi samo javni poti, ki je v naravi ožja od javnega dobra in ga uporabljajo lastniki te stanovanjske
hiše.
Matjaž Gruden je imel pomislek, če bi kdo drug želel odkupiti to zemljišče.
Župan je povedal, da ne vidi smisla v tem, da bi ovirali občane. Nihče drug ne bi imel interesa kupiti to
parcelo, ki je sredi zemljišča pobudnika za odkup.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele št. 4014 k.o. Turjak in z
odprodajo novonastale parcele (ki predstavlja manjši del sedanje parcele št. 4014 k.o. Turjak).
Stroške parcelacije nosi predlagatelj.
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Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

VZDRŽANI - 2 (Devjak in Gruden)

________________________________________________________________________________
Ad 14.

Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov

Franc Debeljak je vprašal, kako to, da na Radiu Zeleni val ni več toliko objav o Občini Velike Lašče,
niti ni novinarjev prisotnih na sejah OS. Ali občina ne plačuje več oglaševanja?
Župan se je strinjal, da je treba preveriti koliko oglašujejo in po potrebi znižati sredstva za (določene)
medije.
Rudolf Rupar je vprašal, kdaj bo sprejet odlok za dodeljevanje sredstev za čistilne naprave?
Župan je odgovoril, da verjetno na julijski seji.
Svetnik Rupar je povedal še, da so na prejšnji seji svetniki dali pobudo, da bi se začelo z zbiranjem
pobud za spremembe OPN-ja, zato ga zanima kdaj se bo začelo z zbiranjem?
Župan je povedal, da bo v naslednji Trobli objavljen poziv za zbiranje pobud za spremembo namenske
rabe zemljišča, skupaj z obrazcem. Zbiranje pobud bo trajalo en mesec. Ko bodo pobude zbrane, se bo
izbralo izvajalca, potem bo župan izdal sklep (predvidoma v juliju).
Ladka Deterding je vprašala, kdaj bodo sanirane poškodbe na cestiščih? Npr. pri Jakše-tu v Malih
Laščah, je luknja čedalje večja. Poslali so uradno vlogo, na katero so dobili odgovor, da bodo popravili
ampak še vedno niso.
Župan je povedal, da se strinja, saj je občina tudi sama že večkrat pozvala Tritel. Občina ima zadržana
še neka sredstva, ki jih lahko porabi za to, zato bo poslala svojega delavca, da sanira cestišče, če se ne
bo kmalu uredilo.
Janez Lukančič je vprašal glede pobude za omejitev tonaže, ki jo je podal na prejšnji seji.
Župan je povedal, da so imeli sestanek z gozdarjem in ga opozorili na uničevanje asfalta. Župan je
zahteval pojasnilo, ali gozdarji spremljajo spravilo lesa iz gozda. Dogovorili se bodo še za sestanek z
gozdarji in tistimi, ki vozijo les iz gozda, da bi jih opozorili na to zadevo. Še vedno pa se išče pravne
podlage, kaj lahko občina sama naredi glede te zadeve in na kakšen način.
Lukančič je opozoril, da je cesta na Velikem Ločniku sedaj že drugič uničena, in jo bo treba preplastiti,
na občinske stroške.
Janez Lukančič je vprašal še, ali se bo na Karlovici uredila spominska plošča in kdaj približno.
Podžupanja je pojasnila, da verjetno še pred občinskim praznikom. Župan je potrdil, v kolikor se bo do
takrat pridobilo izvajalca.
Mag. Polona Cvelbar je vprašala, če je kaj novega glede Industrijske cone Ločica?
Župan je povedal, da je občina dobila gradbeno dovoljenje. Ideja je, da se območje poslovne cone
razdeli na 4 manjše cone/območja. Na dveh območjih je potrebno izvesti arheološke raziskave, na
ostalih pa bi se lahko začelo z izravnavo terena, vendar je najprej treba urediti cesto, asfaltirati del od
Lapor proti Gradežu. Treba je tudi začeti iskati izvajalca za arheološke raziskave.
Janez Lukančič je vprašal ali so sredstva za industrijsko cono predvidena v načrtu razpolaganja?
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je v načrtu razpolaganja z nepremičnim občinskim premoženjem
delno upoštevana tudi Ločica. Del sredstev se je prenesel od lani.
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Podžupanja je vprašala ali se že kaj ve, kaj se bo gradilo v tem prvem delu.
Župan je povedal, da nekaj idej je že, v prvem delu (ob cesti) naj bi bile storitvene, trgovske
dejavnosti, zadaj pa proizvodnja.
Anton B. Strah je opozoril, da so bankine ob občinskih cestah v zelo slabem stanju, voda izkopava
pesek izpod asfalta in se asfalt zato lomi.
Župan je pojasnil glede vzdrževanja cest. Naročilnica za sanacijo makadamskih cest, Rob – Selo je
bila že izdana in sanacija izvedena. Sledi še del do cerkve v Krvavi peči. Tiste najbolj nujne zadeve se
sanirajo, ostale pa bo potem opravljal RO.
Svetnik Strah je povedal še, da imajo kolesarji med Turjakom in Rašico pot čez gozd, ki pa je
zaraščena/neprehodna, zato bi bilo treba pred sezono to urediti.
Glede kolesarske poti med Turjakom in Rašico je župan pojasnil, da občina letos ni nadaljevala s
kolesarsko povezavo, ker je to gozdna cesta in je dogovorjeno z gozdarjem, da se to delno financira iz
njihovih sredstev. Ko se bo izbralo izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest, se bo tudi ta pot delno
financirala iz postavke za gozdne ceste.
________________________________________________________________________________
Ad 15.

Poročilo župana

Župan je svetnike povabil na občinski praznik. V petek, 6. junija bo slavnostna akademija. Za
slavnostnega govorca so povabili Borisa Pahorja, ki je tudi častni Evropejec, ker je letos tudi 10.
obletnica vstopa Slovenije v EU. V soboto, 7. junija bo postavljena spominska plošča na Rašici, t.i.
Slovenska pisateljska pot (ki je bila lansko leto prvič postavljena v Vrbi). V nedeljo bo tradicionalni
pohod.
Do naslednje seje se pripravlja sklop prireditev na Turjaku, t.i. Turjaški dnevi (od 20. do 22. junija).
Pripravljajo se športne prireditve in zaključek z grajskim dnevom.
Naslednja seja bo verjetno v začetku julija.
Župan se je svetnikom zahvalil za sodelovanje.

Seja je bila zaključena ob 20.28.
Zapisala: Natja Lavrič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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