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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
11. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 11. maja 2016
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, Cirila MARINČIČ
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Suzana PETRIČ – občinska uprava, Rudi TOPOLOVEC – komandir PP Ribnica, Jani
DIVJAK – vodja policijskega okoliša Velike Lašče, Janez LOVŠIN – predstavnik nadzornega
odbora, Slavko TEKAVČIČ – finančni svetovalec, predstavnik Radia Zeleni val, predstavnik
kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil župan Anton Zakrajšek.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje
2. Poročilo odborov
3. Poročilo dejavnosti policije na območju Občine Velike Lašče v letu 2015
4. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2015
5. Odlok o spremembah Odloka o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče
6. Odlok o spremembah Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
7. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Velike Lašče
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2016
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana

Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI - nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 10. redne seje
Župan je povedal, da na zapisnik ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njegovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za finance, odbor za družbene
dejavnosti, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter nadzorni odbor.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da so se štirje člani odbora
sestali 9. maja. Obravnavali so tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz
zapisnika seje odbora.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da so se vsi člani odbora sestali
14. aprila. Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz
zapisnika seje odbora.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednica komisije Ladka Deterding je povedala, da so se vse članice komisije
sestale 9. maja. Več o občinskih priznanjih pa pri osmi točki dnevnega reda.
NADZORNI ODBOR
Predstavnik nadzornega odbora Janez Lovšin je povedal, da so se vsi člani odbora
sestali 18. aprila, predmet pregleda je bil zaključni račun proračuna za leto 2015 ter pregled
postopkov in stroškov priprave zemljišča z namenom dobiti ceno na m2. Vsebina poročila je
razvidna iz zapisnika nadzornega odbora.
Sledila je razprava o predvideni ceni zemljišč v Poslovni coni Ločica, v kateri sta
sodelovala: Ivan Levstik ter župan in o posameznih postavkah proračuna oz. kontih, v kateri
sta sodelovala Breda Košir in župan.

___________________________________________________________________________

Ad 3. Poročilo dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče v letu 2015
Območje Občine Velike Lašče je s 1.1.2016 prešlo v pristojnost PP Ribnica, prej je
bilo pod pristojnostjo PP Ljubljana Vič Rudnik. Policijska postaja Ribnica je na pobudo
Občine Velike Lašče pripravila poročilo o dejavnosti policije na območju občine Velike
Lašče v letu 2015. Poročilo je predstavil Rudi Topolovec - komandir Policijske postaje
Ribnica, ki je občinski svet seznanil z analizo varnosti v občini Velike Lašče (kazniva dejanja,
javni red in mir, prometna varnost). Vsebina predstavljene analize je razvidna iz gradiva, ki je
bilo posredovano občinskim svetnikom. Opravljena in predstavljena je bila tudi primerjalna
analiza za obdobje štirih let nazaj.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: župan, Jakob Jaklič, Ivan Levstik, Rok Borštnik,
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se je seznanil s poročilom o dejavnosti policije na
območju Občine Velike Lašče v letu 2015.
___________________________________________________________________________
Ad 4. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2015
Župan je povedal, da je zaključni račun le dejanski posnetek stanja, ki se je zgodil v
lanskem letu. Prenos iz leta 2014 je bil likvidnostnih 195.000,00 EUR. Realizirani prihodki v
letu 2015 so bili v višini 3.498.000,00 EUR, realizirani odhodki v višini 3.402.000,00 EUR. V
letu 2015 smo odplačali 136.000,00 EUR kredita, v rezervni sklad občine smo namenili
16.700,00 EUR. Prenosa v leto 2016 je bilo okoli 150.000,00 EUR. Rezervni sklad občine,
skupaj z zneskom iz leta 2015 znaša 65.281,00 EUR. Zadolženost občine na dan 31.12.2015
znaša 696.288,00 EUR, kar je precej pod slovenskim povprečjem zadolženosti na občana.
Nato je župan na kratko predstavil investicije, ki so bile narejene v letu 2015 ter posamezne
postavke (MKČN, javna razsvetljava, avtobusna postajališča, hidranti, odmera javnih cest,
protipoplavni ukrepi, investicije na področju kulture, šole, vrtca, športa, zdravstva, sakralne
dediščine, gospodarstva, kmetijstva, turizma, poslovna cona Ločica, novoletna razsvetljava,
spominsko obeležje na Karlovici, obnova občinskega stanovanja in prostora v bivši OŠ v
Mohorjih…). Župan je povedal, da nekaj investicij ni bilo narejenih. Tako na primer
kanalizacija Rašica, tudi ni bilo razpisov, kjer bi lahko pridobili sredstva.
Zaključni račun proračuna je na kratko pokomentiral tudi Slavko Tekavčič, ki je
povedal, da je bila pri njegovi pripravi upoštevana celotna sistemska zakonodaja, ki
opredeljuje pripravo tega dokumenta. Zaključni račun je dokument, ki predstavlja dejansko
porabo razpoložljivih sredstev lokalne skupnosti v posameznem proračunskem letu. Tako
prihodkovna kot odhodkovna stran je prikazana transparentno. Gospod Tekavčič je pohvalil
strokovno službo občine, ki kvalitetno pripravlja tako proračun kot zaključni račun.
Sledila je kratka razprava, v kateri so sodelovali: župan, Srečko Knafelc, Breda Košir,
Jerica Tomšič Lušin, Rok Borštnik, Slavko Tekavčič in Ivan Levstik.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme zaključni račun proračuna Občine Velike
Lašče za leto 2015.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – 1 (Rok Borštnik)
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Odlok o spremembah Odloka o gospodarski javni službi odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče
Tanja Uršič je povedala, da je Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v okviru izvajanja nalog inšpekcijskega

nadzora nad nezakonitim odlaganjem komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče naletel na
neskladje v veljavni pravni podlagi. Določbe 2. odstavka 23. člena Odloka o gospodarski
javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/10) so v nasprotju z določbami 3.
odstavka 22. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, 6/12). Ker sta oba odloka veljavna, določbi navedenih odlokov pa sta si
medsebojno nasprotujoči, ni jasno, ali se je povzročitelj dolžan vključiti v sistem zbiranja in
prevoza odpadkov ali pa jih lahko sam vozi in odlaga na odlagališče komunalnih odpadkov
ter storitev javne službe plačuje po izstavljenem računu v skladu z veljavnim cenikom
upravljavca odlagališča. MIR je zato predlagal uskladitev omenjenih odlokov.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah Odloka o gospodarski
javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o spremembah Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
Tanja Uršič je povedala, da je Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v okviru izvajanja nalog inšpekcijskega
nadzora nad nezakonitim odlaganjem komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče naletel na
neskladje v veljavni pravni podlagi. 9. odstavek 25. člena Odloka o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 6/12) določa, da se z globo
2.000,00 EUR za prekršek kaznuje uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo,
četrto, šesto ali osmo alinejo prvega odstavka tega člena ali v posode ali tipizirane vrečke, ki
so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali
postavlja nevarne odpadke (prva alineja drugega tega člena). Po 8. odstavku 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14) se z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti lahko predpiše samo globa v določenem znesku, in sicer za
posameznika od 40,00 EUR do 1.250,00 EUR. Globa kot je določena v 9. odstavku 25. člena
Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov je tako nad dovoljenim zneskom iz
zakona, ki določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje. Kot takšna je
nezakonita. Pripravljen je bil predlog, da naj globa znaša 400 EUR.
Jakob Jaklič je predlagal, da naj globa znaša 100 EUR. Tudi Rok Borštnik se je strinjal
s preventivno funkcijo kazni in zato z zmanjšanjem predlagane globe.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Ivan Levstik, Jerica Tomšič Lušin in župan.
Vsi svetniki so se strinjali s predlogom Jakoba Jakliča in z višino globe 100 EUR.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah Odloka o zbiranju in
prevozu komunalnih odpadkov.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________

Ad 7. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da so se člani odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem na zadnji seji seznanili s pritožbo gostinskega obrata Bar tenis, Villa Cereja d.o.o.
glede določitve podaljšanega obratovalnega časa za gostinske vrtove in terase in predlagali, da
se v pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Velike Lašče spremeni obratovalni
čas gostinskih vrtov in teras samo ob petkih in sobotah.
Trenutno veljavna določba pravilnika dopušča, da se za gostinske terase in letne vrtove
lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskih naseljih ob petkih in sobotah med 22. in 24. uro, vse ostale dni med 22. in
23. uro,
– izven stanovanjskih naselij ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne, vse
ostale dni med 22. in 24. uro.
Na podlagi predlagane spremembe pravilnika bi za celotno območje občine (v stanovanjskih
naseljih in izven stanovanjskih naselij) bila možna odobritev podaljšanega obratovalnega časa
za gostinske terase in letne vrtove:
- ob petkih in sobotah med 22. in 2. uro naslednjega dne,
- vse ostale dni med 22. in 23. uro.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Ivan Levstik, Jerica Tomšič Lušin, Polona Cvelbar,
Cirila Marinčič in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o spremembah pravilnika o
merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
Polona Cvelbar ni glasovala.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________
Ad 8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2016
Ladka Deterding, predsednica komisije za priznanja in odlikovanja je povedala, da so
se članice sestale v ponedeljek, 9. maja in ugotovile, da so se na podlagi razpisa za podelitev
priznanja občine Velike Lašče v letu 2016, ki je bil objavljen v marčevski Trobli, prispeli trije
predlogi. In sicer en predlog za podelitev častnega občanstva in dva predloga za podelitev
priznanja občine Velike Lašče. Potem pa je v torek, 10. maja na občino prispel umik predloga
za podelitev častnega občanstva. Za podelitev priznanja občine je KUD Primož Trubar Velike
Lašče predlagal Heleno Grebenc Gruden, svetniki SLS (Tatjana Devjak, Breda Košir in Ivan
Levstik) pa so predlagali Franca Debeljaka. Oba predloga sta bila pravočasna in ustrezno
obrazložena. Komisija predlaga tajno glasovanje. Priznanje prejme kandidat, če prejme večino
opredeljenih glasov.
Župan je predlagal, glede na to, da ni več kandidatov kot je priznanj, da se o predlogih
glasuje javno.
Sledilo je glasovanje o predlogu župana za javno glasovanje.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – 2 (Polona Cvelbar, Rok Borštnik)

Sledilo je javno glasovanje o predlogih.
1. Predlog sklepa:
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2016 se podeli Heleni Grebenc Gruden.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – 1 (Ivan Levstik)
Sklep je sprejet.
2. Predlog sklepa:
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2016 se podeli Francu Debeljaku.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – 1 (Polona Cvelbar)
Sklep je sprejet.
Župan se je zahvalil komisiji in svetnikom, čestital nagrajencema in povedal, da bosta
priznanji podeljeni na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku.
___________________________________________________________________________
Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Mag. Polona Cvelbar je povedala, da se je nanjo obrnil občan, ki je od Javnega komunalnega
podjetja Grosuplje prejel položnico v višini 0,48 EUR. Razume, da se plača, kar se mora,
vendar je v tem primeru provizija za plačilo položnice višja kot znesek na položnici. Za
socialno šibke občane, je to procentualno visok znesek. Z vprašanjem so se obrnili direktno na
JKPG in dobili odgovor, da se te storitve lahko plačujejo tudi 2x letno. Zato predlaga, da se v
Trobli občane seznani s tem, kako se lahko najbolj varčno plačujejo te storitve.
Uroš Centa je povedal, da je možno tudi določen znesek nakazati JKPG-ju in potem oni
mesečno trgajo ustrezen znesek.
Župan je povedal, da smo v zvezi s temi položnicami dobili kar nekaj klicev. Ker v občini
prejemamo tri različne položnice (trije izvajalci): za vodo, za snago in pokopališke storitve,
razmišljamo v smeri, kako bi zadevo občanom lahko olajšali.
Ivan Levstik je povedal, da se mu ne zdi logično, da je JKPG zaračunalo tudi poračun vode,
ki je bila porabljena v lanskem letu. Voda je bila torej porabljena pred sprejemom odloka.
Prav tako se sprašuje zakaj JKPG ne more pošiljati položnic le 2x letno.
Župan je povedal, da se bomo pozanimali.
Ivan Levstik je povedal, da je JKPG občanom, ki imajo kmetije in redijo živino ter lahko
blato iz MKČN in greznic po predhodnem 6 mesečnem skladiščenju v gnojni jami uporabijo
za gnojilo v kmetijstvu, pošiljalo obrazce, saj so ti kmetje lahko oproščeni plačila storitev
povezanih z greznicami. Ker so nekateri kmetje starejši in jih niso izpolnili, je te obrazce
ponovno pošiljala občina in kmete pozvala, naj jih izpolnijo in pošljejo JKPG.
Cirila Marinčič je podala pobudo v zvezi s problematiko davčnih blagajn pri prostovoljnih
gasilskih društvih, drugih manjših društvih, pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Veljavni Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki od prostovoljnih gasilskih društev, drugih
manjših društev in kmetij, ki opravljajo dopolnilno dejavnost zahteva vzpostavitev davčnih
blagajn, negativno vpliva na varnost v občini in obenem zmanjšuje ustvarjalnost,
produktivnost in živahnost družbenega življenja v naših lokalnih skupnostih, zato v Novi

Sloveniji podajajo predlog novele Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki prostovoljna
gasilska društva in društva, ki ne presegajo 10.000,00 EUR letnega prometa in kmetije pri
opravljanju dopolnilne dejavnosti do 15.000,00 EUR letnega dohodka, izključuje iz kroga
zavezancev za izvajanje postopka potrjevanja računov. Predlagajo tudi ukinitev
sankcioniranja državljanov, ki ne zadržijo računa. Zato je Cirila Marinčič predlagala
občinskemu svetu ta sklep v potrditev, v kolikor se z njim strinja in ga podpira.
Župan je predlagal glasovanje o tem sklepu oz. pobudi.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – 1 (Rok Borštnik)
Roman Jeglič je predlagal, da župan na kratko predstavi včerajšnji obisk z Ministrstva za
kulturo v naši občini in kakšni so bili rezultati. Župan je to predstavil v okviru 10. točke
dnevnega reda.
Srečka Knafelca je zanimalo kako to, da dokumenti projektne skupine za kulturo in turizem
niso v javni rabi, glede na to, da je kultura in turizem domena vseh ljudi. Dobro bi bilo, da bi
bili ljudje seznanjeni s tem kaj se pripravlja in dela na tem področju.
Župan se je zahvalil za pobudo in povedal, da se bo o tem obveščalo v občinskem
glasilu.
Ivan Levstik je povedal, da se Kmetijska zadruga že 10 let trudi za pridobitev lokacije za
izgradnjo nove klavnice. Trenutna lokacija ni primerna. Možna lokacija je pri železniški
postaji. Zanimalo ga je, če bo na tej lokacija gradnja klavnice možna. Kmetijski zadrugi je še
bolj všeč lokacija v poslovni coni Ločica. Gradnja klavnice je bila predvidena v tretji coni, ta
pa še kakšno leto ne bo zgrajena. Kmetijska zadruga nima časa čakati izgradnje te cone, prav
tako jim je bila ponujena lokacija v poslovni coni v drugi občini, po zelo ugodni ceni in brez
plačila komunalnega prispevka. Njihova želja je, da bi ostali v občini, zato sprašuje ali je
mogoče s strani občine v roku dveh mesecev dobiti odgovor in zagotovilo, da bi dobili
lokacijo v drugi coni in začeli z gradnjo že drugo leto.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je Kmetijska zadruga že poslala pisno vprašanje,
lokacijska informacija se že pripravlja, tako da bodo dobili tudi pisni odgovor. Klavnica po
klasifikaciji spada med industrijske objekte, ne med kmetijsko dejavnost, zato je možna tudi
gradnja v poslovni coni pri železniški postaji.
Župan je povedal, da ko se je pred leti delal prostorski načrt za poslovno cono Ločica,
so bila tam predvidena tri ali štiri območja oz. cone. Tudi na podlagi pobude Kmetijske
zadruge, izdelovalci podrobnega prostorskega načrta pripravljajo njegovo spremembo. Potrdil
pa ga bo občinski svet. Razmišljamo v smeri, da na teh conah določene dejavnosti ne bi bile
izključujoče. Kmetijska zadruga bo dobila pisni odgovor s strani strokovnih služb občine.
Ivan Levstik je še povedal, da se širijo govorice, da naj bi občina že prodala zemljišče
konkurenčni trgovini oz. obstajajo želje po konkurenci. Sicer je konkurenca dobrodošla,
vendar bo Kmetijski zadrugi posledično padel promet. V tem primeru je vprašljiv obstoj
trgovine na Turjaku. Trgovina v Robu prinaša izgubo, ki jo pokrivajo z drugih virov, tako da
bodo zaprli tudi to. Trgovino v Karlovci bi prodali. Trenutno je v Kmetijski zadrugi
zaposlenih 33 občanov. V primeru novega trgovca, bi jih verjetno obdržali le 10.
___________________________________________________________________________
Ad 10. Poročilo župana
Poslovna cona Ločica
Župan je povedal, da smo šli leta 2006 pod pritiski ljudi, podjetnikov v nakup zemljišča za
industrijsko cono. Ko bo cona komunalno urejena, bo občina kot lastnik tega zemljišča, letega lahko prodala, oddala… Povedal je, da občina z nobenim trgovcem še ni stopila v stik.

Gre za poslovno politiko teh podjetij ali se jim splača graditi trgovino na določeni lokaciji.
Konkurenca je dobrodošla, tudi Kmetijska zadruga ima možnost z boljšimi, ugodnejšimi
storitvami obdržati svoje kupce. Kdo bo pa kupil zemljišče in gradil, pa ni stvar župana in
občine, temveč potencialnih investitorjev.
Investicije
Župan je povedal, da sta bila javno objavljena dva razpisa: za asfaltiranje cest po občini je bil
izbran KPL d.o.o., za gradnjo nadvoza nad železniško progo v Retjah pa bo izvajalec MAPRI
d.o.o.
Obisk predstavnikov Ministrstva za kulturo
Župan je potrdil obisk s strani Ministrstva za kulturo, ki sta se ga udeležila gospod Gorazd
Žmavc, zdajšnji v.d. ministra za kulturo in državni sekretar Tone Peršak (tudi kandidat za
ministra) ter ga ocenil za uspešnega. Zdajšnji v.d. ministra za kulturo, gospod Gorazd Žmavc,
je bil presenečen nad Trubarjevo domačijo in njeno urejenostjo. Predstavljeno jim je bilo delo
občine, investicije in programi, ki se tam odvijajo. Naslednje leto bo 500. obletnica
reformacije in protestantizma, kjer bo poleg Ljubljane, Murske Sobote, najbrž vpeta tudi
Rašica in Trubarjeva domačija. V stik smo stopili tudi z evangeličanskim škofom Gezo Filo.
V jeseni je tukaj predvideno ekumensko srečanje iz 12-ih različnih držav. Predstavniki
ministrstva so si ogledali tudi grad Turjak. Presenečeni so bili nad vsem, kar je bilo na gradu
narejenega s strani občine.
Tatjana Devjak je še dodala, da sta si bila zdajšnji in bodoči minister enotna, da je
trenutna »rešitev« - da je grad v sezoni zaprt, najslabša možna. Oba bosta temeljito razmislila
o tem, kaj in kako bi bilo za grad najboljše. Razmišljajo v smeri, da bi se za grad Turjak našel
ugoden najemnik.
Turistična ponudba
Župan je še povedal, da smo dobili dovoljenje za postavitev dveh tabel turistične
signalizacije ob državni cesti, ki opozarja na rojstna kraja Frana Levstika in Josipa Stritarja.
Tožba zoper sklep Občinskega sveta
Župan je svetnike seznanil s tem, da je bila zavržena tožba svetnika na Upravnem sodišču
glede nezakonitosti sklepov OS o postavitvi spomenika na Karlovici.
Na koncu se je župan svetnikom zahvalil in jih povabil na prireditve ob praznovanju
občinskega praznika, ki bo letos posvečen 30. obletnici Trubarjeve domačije in 25. obletnici
državnosti.

Seja je bila zaključena ob 21.30.
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