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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K

8. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v petek, 27. novembra 2015
ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Uroš CENTA, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina
KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Breda KOŠIR, Ivan LEVSTIK (od vključno 5. točke
dalje), Cirila MARINČIČ
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – občinska uprava,
Marija IVANC ČAMPA – občinska uprava, Roman VIRŠEK – občinska uprava, Tanja
URŠIČ – občinska uprava, Igor PETEK – predstavnik JP Snaga, Dušan LAH – predstavnik
JP Snaga, 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. Občinski svet je sklepčen.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
2. Poročilo odborov
3. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO
4. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem,
Ig, Velike Lašče in Vodice – druga obravnava
5. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig,
Velike Lašče in Vodice – druga obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode
7. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
8. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2016
9. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče
10. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Velike Lašče za leto 2016
11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov

12. Poročilo župana
Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
Župan je povedal, da na zapisnik ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njegovo potrditev. Glede na to, da sta bila na 7. redni seji odsotna, sta se Rok Borštnik in Tina
Kadenšek, vzdržala glasovanja.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov. Rok Borštnik in Tina Kadenšek sta se vzdržala glasovanja.
ZA – 8 svetnikov,
PROTI – 1 (Srečko Knafelc)
Zapisnik je potrjen.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora, odbor za družbene dejavnosti, odbor za finance, statutarno pravna komisija in
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Župan je predsednike odborov in
komisij prosil za kratko poročanje.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so se štirje člani odbora sestali 25.
novembra. Obravnavali so šest točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz
zapisnika seje odbora.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da je 25. novembra sklicala
dopisno sejo odbora, glede na to, da so iskali zgolj pridobitev mnenja k 10. točki dnevnega
reda. Vsebina seje je razvidna iz zapisnika seje odbora.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da so se trije člani odbora
sestali 25. novembra. Obravnavali so dve točki dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz
zapisnika seje odbora.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Predsednica komisije Tina Kadenšek je povedala, da so se seje komisije udeležili vsi
člani komisije in sicer 25. novembra. Na seji so obravnavali štiri točke dnevnega reda.
Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika komisije.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Predsednica komisije Ladka Deterding je povedala, da so se članice komisije sestale
pred današnjo sejo in obravnavale prispele predloge za predlaganje kandidatov za sodnike
porotnike. Vsebina je razvidna iz zapisnika seje komisije.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO
Igor Petek je povedal, da Svet RCERO LJUBLJANA že obstaja, članica je tudi
Občina Velike Lašče. S tem aktom pa postaja ta organ tudi organ po Zakonu o lokalni
samoupravi in z njim se določene pristojnosti, ki jih je do sedaj imel občinski svet, prenašajo
na skupni organ. Regijski center za ravnanje z odpadki je pričel z obratovanjem v letošnjem
letu, novembra, s polno zmogljivostjo pa naj bi začel delati 1. januarja prihodnje leto. Pri tem
aktu gre za to, da se iz sedanjih občin, ki so vlagateljice v ta center, svet razširja na vse
občine, ki pristopajo. Politika pristopanja do sedaj je v obliki neprave koncesije. Kakšna
pooblastila ima skupni organ je določeno v 6. členu. Do sedaj so vse občine, ki so podelile
koncesijo, pristopile v ta skupni organ.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da so svetniki danes prejeli prečiščeno besedilo tega
akta. Akt določa tudi kolikšen odstotek glasov ima kakšen župan glede na število prebivalcev
v občini. Ta odstotek se lahko spremeni, če ne bodo pristopile vse občine. Občinski svet daje
županu pooblastilo za glasovanje o ugotovitvenem sklepu na 1. seji Sveta RCERO, če se bo to
razmerje spremenilo glede na občine pristopnice, ki bodo sprejele akt. S sprejemom tega akta,
odpade vsakoletno potrjevanje tarifnika cen na občinskem svetu, ker bodo to sprejemali in
potrjevali župani znotraj RCERO.
Igor Petek je še povedal, da začne s 1.1.2016 veljati Uredba o odlagališčih odpadkov v
celoti, preneha veljati prehodno obdobje, kjer je bilo možno izvajat začasno obdelavo in je
potrebno izvajat obdelavo preostanka komunalnih odpadkov v celoti.
Predlog sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Akt o ustanovitvi Sveta RCERO
LJUBLJANA.
2. Občinski svet ob sprejemu akta županu podeli pooblastilo za glasovanje o
ugotovitvenem sklepu na seji Sveta RCERO s katerim bo ugotovljen oziroma verificiran
končni odstotek glasov, ki pripada županu posamezne občine glede na kriterij števila
prebivalcev.
Glasovanje o obeh sklepih skupaj:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepa sta sprejeta.
____________________________________________________________________
Ad 4. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno
službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na
Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice – druga obravnava
Igor Petek je povedal, da gre za obliko sodelovanja občin, ki temelji na evropski
zakonodaji. Predlog slovenske zakonodaje je že pripravljen, ima pa že danes podlago v
Zakonu o javno zasebnem partnerstvu in Zakonu o gospodarskih javnih službah. V tem
trenutku v obliki neprave koncesije na zbiranju sodelujejo štiri občine. Odlok je zasnovan kot
skupen odlok, torej v enakem besedilu za vse občine. Bistvenih sprememb iz faze osnutka do
faze predloga odloka, ni.

Predlog sklepov:

1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o sodelovanju pri skupnem
izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice.
2. Občina objavi odlok v uradnem glasilu občine.
Glasovanje o obeh sklepih skupaj:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepa sta sprejeta.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni
službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig,
Velike Lašče in Vodice – druga obravnava
Predvideno je izvajanje na lokaciji Regijskega centra za ravnanje z odpadki. V samem
odloku in v sporazumu je podana možnost vključevanja infrastrukture za obdelavo in
odlaganje, ki jo imajo eventuelno občine pristopnice v lasti in ima ustrezna dovoljenja.
Sporazum predvideva 41 občin, 37 občin je danes že vključenih v Regijski center za ravnanje
z odpadki, 4 občine so v postopkih, 19 pa se jih še zanima. V predlogu je predvidena
koncesija za 30 let, pod pogojem: cene enake, kot veljajo za področje občin vlagateljic oz.
enake kot veljajo za Mestno občino Ljubljana. Gre za podelitev neprave koncesije s
horizontalnim sodelovanjem občin. Cene ostajajo približno na istem nivoju, povprečna
položnica celo malenkost pade, kar je predvsem posledica dejstva, da Snagi vsako leto
obračunski volumni za nekaj padejo.
Župana je zanimalo ali so iste občine sprejele Odlok o zbiranju in Odlok o obdelavi in
odlaganju komunalnih odpadkov. Igor Petek je povedal, da Snaga trenutno zbira odpadke na
območju 10-ih občin, na območju 7-ih občin v obliki javnega podjetja in na območju 3-eh
občin v obliki koncesije. Na področju obdelave in odlaganja pa je ta skupina veliko večja. Na
področju 37-ih občin izvaja javno službo zbiranja 13 izvajalcev. Snaga je samo eden od 13-ih
izvajalcev.
Na sejo je prišel svetnik Ivan Levstik.
Predlog sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o sodelovanju pri skupnem
izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice.
2. Občina objavi odlok v uradnem glasilu občine.
Glasovanje o obeh sklepih skupaj:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepa sta sprejeta.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode

Župan je povedal, da je po veljavni zakonodaji odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode obvezna gospodarska javna služba. Glede na to, da nimamo nekega
javnega podjetja, nimamo podeljene koncesije ali kakšne druge oblike, bi s tem odlokom
začasno, do končne izbire izvajalca, obvezno javno službo izvajalo Javno komunalno podjetje
Grosuplje.
Jakob Jaklič je dodal, da je odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora
predlog odloka obravnaval in ga soglasno potrdil.
Tina Kadenšek je povedala, da se je tudi statutarno pravna komisija strinjala s
predlogom odloka.
Dr. Tatjana Devjak je predlagala, da strokovna služba odlok vseeno na kratko
predstavi, da bodo ljudje vedeli za kaj gre.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da imamo sprejet Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske. Kasneje smo sprejeli tudi spremembe in dopolnitve tega odloka, da
smo ta odlok prekvalificirali tudi v koncesijski akt, na podlagi katerega bi izvedli izbiro
koncesionarja. Ker pa tega še nismo izvedli in ker moramo imeti organizirano gospodarsko
javno službo, samo delno popravljamo obstoječi odlok in dodajamo člen, da do končne izbire
koncesionarja gospodarsko javno službo opravlja Javno komunalno podjetje Grosuplje. Ki že
sedaj to opravlja pogodbeno.
Roman Viršek je še dodal, da je bilo potrebno to koncesijo urediti zato, ker cena, po
kateri Javno komunalno podjetje opravlja storitev, ni v skladu z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen.
Roka Borštnika je zanimalo ali to z vidika občanov v praksi pomeni, da ko bo izbran
koncesionar, ko gospodinjstva čistijo greznice ali komunalne naprave, pride Javno komunalno
podjetje iz Grosuplja to opravit.
Roman Viršek mu je pritrdil. Dodal je še, da koncesionar na tri leta opravi pregled in
izda oceno obratovanja za novo grajene čistilne naprave.
Roka Borštnika je zanimalo ali v praksi to poteka avtomatično.
Roman Viršek je odgovoril, da koncesionar nekaj tednov pred iztekom 3-letnega roka
o tem obvesti gospodinjstvo, potem se ponovno dogovorijo za termin novega ogleda oz.
ocene ali praznjenja greznice.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ladka Deterding
je povedala, da nas je Okrožno sodišče v Ljubljani pozvalo, da predlagamo dva kandidata za
sodnika porotnika. Rok za podajo predlogov je bil do včeraj do 12.00 ure. Prispela sta dva
predloga: Rudolf Rupar s strani OO NSi in Tatjana Devjak s strani OO SLS. Ker sta prispela
le dva predloga in se tudi imenujeta le dva, je komisija predlagala glasovanje o teh dveh
predlogih.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Velike Lašče predlaga Okrožnemu sodišču v Ljubljani imenovanje
naslednjih kandidatov za sodnika porotnika in zanju podaja mnenje, da sta zdravstveno
in osebnostno primerna za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti.
1. Rudolf Rupar
2. Dr. Tatjana Devjak
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________
Ad 8. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2016
Župan je povedal, da se na zadnji seji v letu določi tudi vrednost točke NUSZ za
naslednje leto. Predlog občinske uprave je, da ostane vrednost točke NUSZ nespremenjena,
taka kot je bila v letu 2015.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da se je v preteklem letu vrednost točka sicer
dvignila za 5%. V letu 2016 pa bo kljub nespremenjeni vrednosti točke NUSZ, prihodek od
NUSZ lahko malo večji, zaradi čiščenja baze. Vsako leto poskušamo zadevo spraviti čim bolj
na realne podatke.
Rok Borštnik je povedal, da je bila že lani dana pobuda za neke vrste obdavčenje črnih
gradenj. Zanimalo ga je, če se je že kaj naredilo v tej smeri.
Jerica je povedala, da kar nekaj ljudi legalizira črne gradnje znotraj naselij. Državni
organi nas pozivajo, da moramo za odmero NUSZ-ja povzemati podatke Geodetske uprave,
množičnega vrednotenja nepremičnin. Tam pa ni podatka ali ima stavba gradbeno dovoljenje
ali ne, prav tako nimamo podlage v odloku, da bi morala biti obdavčitev večja.
Predlog sklepa:
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Velike Lašče v letu 2016 ostane nespremenjena in torej znaša 0,001785 EUR kot
v letu 2015.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________
Ad 9. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče
Župan je povedal, da je bil na prejšnji seji sprejet Odlok o ukinitvi Javnega zavoda za
kulturo in turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji in s tem sklep, da se trenutno
zaposlene v Javnem zavodu prerazporedi v občinsko upravo. Zato je bilo posledično potrebno
oblikovati nov Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike
Lašče. Na podlagi tega odloka bo sprejet tudi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, ki ga
sprejme župan. Poglavitna sprememba obravnavanega odloka je v tem, da občinska uprava ne
bo več enovita, pač pa bo organizirana v dveh oddelkih: oddelek za družbene in gospodarske
dejavnosti in oddelek za komunalne javne službe in urejanje prostora. Pod zadnji oddelek
trenutno spada tudi režijski obrat naše občine.
Tina Kadenšek, predsednica statutarno pravne komisije, je povedala, da komisija na
odlok ni imela vsebinskih pripomb.
Srečko Knafelc je pripomnil, da je pri pregledu gradiva opazil, da je Javni zavod
popolnoma izginil iz poimenovanj in vsebine in predlagal, da se ohrani vsaj v eni obliki, zato
naj se v obravnavanem odloku doda alineja: opravljanje javne muzejske službe. Javni zavod
je namreč opravljal številne dejavnosti, ki sedaj v odloku sploh niso zajete. Zdi se mu prav, da

se da težo tudi temu delu. Dalje je Srečko Knafelc predlagal, da bi bila lahko oblika
nadaljnjega dela Javnega zavoda kot režijski obrat. Opozoril je tudi na to, da bi se zagotovil
neprekinjen status za zaposlene v Javnem zavodu, ob njegovi ukinitvi in prerazporeditvi tam
zaposlenih v občinsko upravo.
Sprejeta je bila pobuda, da se v sedmi alineji 9. člena odloka doda še izvajanje
muzejske dejavnosti. Sledilo je glasovanje o odloku s predlagano dopolnitvijo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________
Ad 10. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Velike Lašče za leto 2016
Župan je pojasnil, da gre za spremembo proračuna, daj je sicer proračun za leto 2016
že sprejet. Sprememba je potrebna iz dveh razlogov: prvič, je potrebno upoštevati ukinitev
Javnega zavoda. S tem se spremenijo tudi financiranja, tako prihodki kot odhodki. Župan je
povedal, da smo dobili ponudbo za odkup določene stavbe v Turjaku (bivši hlevi v centru
Turjaka), ki bi jo namenili za šolsko in predšolsko dejavnost. Uradna cenitev je bila
116.000,00 EUR, ponudba pa je 110.000,00 EUR. Ta odkup smo planirali. Tam bi se dalo
urediti najmanj osem učilnic, zraven so že igrišča. V starem objektu podružnične šole pa bi
mogoče uredili muzejsko zbirko. Prav tako smo dobili ponudbo, da se prodaja zemljišče pri
sušilnici sadja na Gradežu. Trenutno bi tam lahko imeli lokostrelci vadišče, ali pa bi tam
uredili parkirišča. S strani našega koncesionarja za pokopališko dejavnost je prišla pobuda, da
bi odkupili del zemljišča in tako razširili že kar utesnjeno pokopališče na Turjaku. V
nadaljevanju je župan omenil še povprečnino, ki se znižuje, medtem ko se zakonsko določeni
stroški (predšolska vzgoja, socialno varstvo, domovi za ostarele) povečujejo. Kredit, ki je bil
v sprejetem proračunu planiran za 250.000,00 EUR, zmanjšujemo na 200.000,00 EUR. Župan
je omenil še, da bi v letu 2016 na Rašici ob 30-letnici Trubarjeve domačije uredili parkirišče.
Polona Cvelbar je povedala, da se z nakupom v Turjaku strinja, jo pa zanima kolikšna
površina je to.
Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da parcela obsega 1100 m2.
Uroša Cento je zanimalo ali je v planu obnova obstoječih hlevov ali rušitev le-teh.
Župan je pojasnil, da o tem še ni govora. V prostorskem planu so za to območje
planirane centralne dejavnosti in občina uveljavlja predkupno pravico, sicer bi objekt odkupil
nekdo drug.
Jakob Jaklič je opazil, da za kanalizacijo Rašica v letu 2018 ni predvidenih sredstev, v
letu 2017 in 2016 pa le 50.000,00 EUR. Meni, da je to premalo, zato je dal pobudo, da se v
letu 2018 predvidi 100.000,00 EUR. Na odboru za finance je Rudolf Rupar predlagal, da se v
proračunski postavki oskrba z vodo doda še ena alineja: izgradnja vodohrana Karlovica in
sicer v višini 50.000,00 EUR v letu 2018. Jakob Jaklič je še predlagal, da se za leto 2017 pod
postavko dejavnost zdravstvenih domov, nabava razne opreme za nakup bolnišnične postelje
predvidi 5.000,00 EUR.
Jakoba Jakliča je zanimalo, če je kakšna možnost, da bi se naselje Rašica, ki dobiva
vodo iz Grosuplja, priključilo na velikolaški vodovod.
Župan je odgovoril, da je vse možno, samo najprej je potrebno to vključit v načrt
razvojnih programov.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Velike Lašče za leto 2016.

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad. 11 Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Mag. Polono Cvelbar je zanimalo kako napreduje občinski prostorski načrt.
Župan je pojasnil, da postopki napredujejo skladno z zakonskimi določili. Zaradi
mnenj kmetijske svetovalne službe so se postopki zavlekli za tri mesece.
Marija Ivanc Čampa je še povedala, da sedaj čakamo prve in druge smernice s strani
Ministrstva za kmetijstvo. Po njihovih informacijah bo naša občina kmalu na vrsti.
Rok Borštnik je podal kritiko glede ukinitve Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Kot je
povedal, ima ukinitev negativne posledice, ki se že kažejo v praksi. Mlad par, ki bi se želel
poročiti na turjaškem gradu ima težave z zagotovitvijo termina in prostora na gradu Turjak.
Dela se gospodarska škoda, saj ta par sedaj resno razmišlja, da bi se poročil drugje.
Župan je pojasnil, da je to posledica neurejenega stanja, ki ga Javni zavod Trubarjevi
kraji ni uspel urediti z Ministrstvom za kulturo. Samo leta 2008 je Občina Velike
Lašče uspela z državnim sekretarjem in takratnim ministrom za kulturo podpisat
pogodbo, da turjaški grad upravlja Javni zavod Trubarjevi kraji v poletnem času, od
aprila do novembra. Grad Turjak ni občinski objekt, z njim upravlja država oz.
Ministrstvo za kulturo. Paru, ki je klical tudi na občino smo povedali, da naj se obrne
na Ministrstvo za kulturo. V zimskem času, pa je bil grad vedno zaprt tudi v času, ko
je bil grad v upravljanju Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Župan je zatrdil, da se za
občino oz. občinski proračun ne dela nobena škoda.
Rok Borštnik je dopolnil, da je poroka tega para predvidena za 1.9.2016 in torej ne v
zimskem času. Povedal je, da je želel opozoriti na organizacijske težave, ki bi jih bilo
potrebno odpraviti.
Ladka Deterding je povedala, da se za poroko zanima tudi njen sin. S strani
strokovne službe občine so dobili pojasnilo, da trenutno še nimajo potrdila Upravne
enote, da sta turjaški grad in Trubarjeva domačija lokaciji, kjer se lahko sklepajo
zakonske zveze.
Dr. Tatjana Devjak je pripomnila, da je prepričana, da bo upravna enota to
dovoljenje dala in da se bo v terminu od aprila do novembra na občini možno
dogovarjati za poroke na gradu Turjak ali pa mogoče na Trubarjevi domačiji.
Ivana Levstika je zanimalo v kakšni fazi je izgradnja industrijske cone Ločica.
Župan je povedal, da je prvo polje (približno 10.000 m2) poravnano. Znotraj cone je
bila že opravljena delna prestavitev ceste, zgrajena glavna vodovodna napeljava,
položeni kabli za javno razsvetljavo in prestavljen vod informacijske tehnologije.
Drugo leto predvidevamo do cone prilepljati še vodo, z Elektro Ljubljana enoto
Kočevje pa se dogovarjamo, da bodo oni do poslovne cone pripeljali elektriko in
postavili ustrezen transformator. Potem bi lahko poslovno cono že ponudili
potencialnim kupcem oziroma investitorjem. Potrebno bo rešiti še priključek cone na
državno cesto, za kar bo potrebno zadeve urediti še z Ministrstvom za infrastrukturo
oziroma z Direkcijo za ceste RS. V naslednjih letih planiramo urediti še drugo polje.

___________________________________________________________________________
Ad. 12 Poročilo župana

Župan se je svetnikom na zadnji seji letošnjega leta zahvalil za sodelovanje, pobude in
kritike. Hkrati jim je zaželel vse dobro v letu, ki prihaja in jih povabil na božično novoletni
koncert ter otvoritev novoletne razsvetljave.
Seja je bila zaključena ob 20.30.
Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

