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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
3. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 27. januarja 2011 ob 18. uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR,
Franc DEBELJAK, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaţ GRUDEN,
Jakob JAKLIČ, Tina JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin
STRAH.
Ţupan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – članica občinske
uprave, Tanja URŠIČ – članica občinske uprave, Marija IVANC ČAMPA – članica
občinske uprave, Peter LOVŠIN – Urbania d.o.o., predstavnica radia Zeleni val,
predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil ţupan Anton Zakrajšek.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Potrditev zapisnika 2. redne seje
Na zapisnik 1. redne seje občinskega sveta je dal pripombo Rudolf Rupar, ki je menil,
da v zapisniku niso zapisane vse izjave svetnikov. Ţupan obrazloţi, da se zapisnik piše
na tak način, saj je nemogoče dobesedno zapisat vse iz razprave. Seje se v ta namen v
skladu z zakonom tudi snemajo. Zato morajo tisti, ki ţelijo, da bo njihova misel
zapisana, to eksplicitno povedat.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.
Glede pobude Rudolfa Ruparja iz prejšnje seje za postavitev stojnega mesta za Ţurnal
24 je ţupan povedal, da je bila prva informacija z njihove strani, da to zaenkrat ne bo
mogoče. Na današnji dan pa so ustno sporočili, da bodo pogledali in v kolikor bo
mogoče, poiskali ustrezno mesto zanj. Rudolf Rupar je pripomnil, da je štiri dni pred
sejo na Ţurnal preveril in s strani občine še ni bilo vzpostavljenega kontakta. Ţupan
je povedal, da je pomembno, da je zadeva urejena do seje.
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Nato je ţupan predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
Seznanitev s postopkom priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta
Poročilo odborov
Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Razrešitev in imenovanje člana sveta Javnega zavoda Trubarjevi kraji
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu
6. Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče
7. Odlok o proračunu občine za leto 2011 – druga obravnava
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
9. Poročilo ţupana
Na predlagani dnevni red je imel pripombo Rok Borštnik. Menil je, da je prišlo do
kršitve 22. člena Poslovnika, ki pravi, da mora biti vabilo z gradivom poslano najmanj 7 dni
pred dnem določenim za sejo. Ţupan je povedal, da je v preteklosti glede tega ţe potekala
polemika in da se je ugotovilo, da se gradiva pošilja pravočasno. Sedem dni pred sejo, ki je
napovedana za 27.1.2011 pride na četrtek 20.1.2011, takrat je bilo gradivo tudi poslano. Rok
Borštnik je ugovarjal, da so gradivo prejeli šele v petek 21.1.2011. Ţupan pojasni, da se v
skladu s Poslovnikom šteje dan, ko se gradivo pošlje in ne dan, ko so ga prejeli.
Rudolf Rupar je pripomnil, da bi morali sedem dni pred sejo prejeti tudi zapisnik seje
delovnih teles, prejeli pa so jih na današnji dan. Ţupan je povedal, da je tudi to v skladu s
Poslovnikom in da je bilo vedno tako . Seje odborov skličejo njihovi predsedniki, ko vidijo ali
je na vabilu za sejo občinskega sveta tudi kakšna točka iz njihovega področja. O seji odbora
pa potem poročajo na seji sveta. Sicer pa se lahko vsi svetniki tudi udeleţijo sej odborov.
1.
2.
3.
4.
5.

Ţupan je dal najprej na glasovanje z vabili predlagani dnevni red.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov. Glasoval ni Rok Borštnik, ker je menil, da je prišlo do kršitve
Poslovnika.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je sprejet.
Ad 1. Seznanitev s postopkom priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta
Ţupan prosi Petra Lovšina iz Urbania d.o.o., da na kratko pove kje smo trenutno s tem
postopkom.
Peter Lovšin pove, da se moramo zavedati, da tečeta dva postopka:
1. postopek izdelave prostorskega načrta
2. postopek celovitega vpliva na okolje oz. potrjevanje oz. sprejem okoljskega
poročila
V letu 2004 je na ravni EU tako za nove kot za stare članice prišlo do spremembe, da
je za vsak prostorski plan potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje, kar določajo
predpisi s strani varstva okolja. To pomeni, da se osnutek okoljsko preveri, oceni in potem
pošlje na ustrezne institucije. Okoljsko poročilo je bilo potrebno dopolnit, predvsem z vidika
elektromagnetnih sevanj. Trenutno se predmetni okoljski načrt nahaja v reviziji na
Ministrstvu za okolje in prostor, na sektorju za celovito presojo vplivov na okolje. To je
prostorski načrt in okoljsko poročilo poslalo vsem petim nosilcem, ki podajajo soglasje:
Ministrstvu za zdravje, Inštitutu za zdravstveno varstvo Maribor, Zavodu za varstvo narave,
Ministrstvu za kulturo in posledično Zavodu za varstvo kulturne dediščine, Ministrstvu za
kmetijstvo in gozdarstvo ter Agenciji za okolje.
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Ko dobimo potrdilo o ustreznosti okoljskega poročila, lahko pride do razgrnitve tega
prostorskega akta. Tečeta dve razgrnitvi. Prva faza je razgrnitev prostorskega načrta, na katero
lahko podajate pripombe in stališča, ki jih zajame ustrezen organ občine. Naslednja faza se
imenuje stališče do pripomb, v katerem se odgovori vsem pobudnikom, ki so dali pripombe v
času razgrnitve. Tak dokument gre na ministrstvo, ki ga objavi na spletu, nato občina lahko
zaprosi za končna soglasja. Ko so le-ta pridobljena, gre akt k ministru, ki ugotovi usklajenost
prostorskega načrta s podanimi mnenji. Takrat ga občinski svet lahko sprejme. Zaenkrat se
nahajamo nekje v ¾ postopka.
Ţupan je vprašal, če bi bil postopek lahko zaključen nekje do jeseni, če bi se vsi drţali
rokov. Peter Lovšin je povedal, da pod tem pogojem da, vendar se institucije načeloma rokov
ne drţijo. Ţupan je zaključil, da ţeli , da se stvar pospeši kolikor je to v moči Urbania d.o.o. in
da se v primeru zastoja eksplicitno pove kje je problem. Ţupan odpira razpravo.
Matjaţa Grudna je zanimalo kaj se zgodi s postopkom v primeru, če pride do javne
razgrnitve in so ponovno dane pripombe. Zanimalo ga je ali se postopek vrne nazaj. Lovšin je
pojasnil, da v kolikor pride do nove pobude in se ji ustreţe, to terja novo javno razgrnitev in
krog se zavrti nazaj. Gruden pravi, da javna razgrnitev torej nima smisla, če ţelimo pospešit
postopek oz. obstoječe predloge.
Jakoba Jakliča je zanimalo ali imajo druge občine podobne teţave. Lovšin je pojasnil,
da je trenutno od 210-ih občin prostorske načrte sprejelo 10 občin. Od tega dve večji,
Ljubljana in Novo mesto.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali dejstvo koliko je v občini zazidljivih pa nepozidanih
zemljišč kaj vpliva na to, da neka parcela postane zazidljiva v občini. Lovšin je povedal, da to
vsekakor vpliva.
Ţupan se je Petru Lovšinu zahvalil za odgovore.
Predlog sklepa:
Občinski svet se je seznanil s postopkom priprave, dosedanjimi aktivnostmi in
predvidenimi nadaljnjimi fazami ter časovnim potekom sprejemanja občinskega
prostorskega načrta.
Ad 2. Poročilo odborov
V skladu s poslovnikom se pred sejo občinskega sveta, preden se obravnava predlog
proračuna, sestanejo vsi občinski odbori. Tokrat se je sestala tudi statutarno pravna komisija
in komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ţupan je prosil predsednike vseh odborov in komisij za hitro poročanje.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Predsednik komisije Franci Debeljak je poročal, da se je komisija uspešno
konstituirala in da pričakuje uspešno delo. Obravnavali so dve točki in sicer Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu ter Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče. Ker sta oba odloka
tudi točki dnevnega reda, je Debeljak povedal, da bo pripombe komisije podal pozneje pri
posamezni točki.
ODBOR ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora Tatjana Devjak je poročala, da so imeli sejo 25.1.2011, na kateri
so bili prisotni vsi člani. Na seji so obravnavali tri točke, katerih vsebina je razvidna iz
zapisnika odbora. Člani odbora soglašajo s predlogom proračuna za leto 2011 s tem, da se
upoštevajo pripombe glede razporeditev sredstev med postavkama 1904 in 1915 ter
občinskemu svetu predlagajo, da proračun za leto 2011 sprejme.
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ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je poročal, da so se sestali 24.1.2011. Na seji so bili
prisotni vsi člani. Obravnavali so tri točke, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
Odbor se strinja z Odlokom o proračunu občine za leto 2011 in predlaga občinskemu svetu,
da ga potrdi.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Anton Benjamin Strah je poročal, da so se sestali 25.1.2011. Bili so
sklepčni, obravnavali so dve točki dnevnega reda. Na vprašanja glede proračuna je odgovarjal
ţupan, ki je delno upošteval tudi predlog Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem za
popravo nekaterih postavk. Odbor meni, da je proračun primeren in ga predlaga občinskemu
svetu v potrditev.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora Polona Cvelbar je poročala, da se je odbor sestal 25.1.2011.
Prisotni so bili vsi člani, obravnavali so tri točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz
zapisnika odbora. Odbor se je seznanil s predlogom proračuna in ga občinskemu svetu
predlaga v sprejem.
Ţupan pove, da se je sestala tudi komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, vendar bo njena predsednica poročala v naslednjih dveh točkah dnevnega reda.
Ţupan je odprl razpravo glede na poročilo odborov.
Rudolf Rupar je povedal, da ga v zapisniku s seje odbora za gospodarstvo, kmetijstvo
in turizem zmoti zadnji stavek, da je Rok Borštnik protestno zapustil sejo, ker mu ni bila dana
beseda. Prosil je za obrazloţitev. Anton Benjamin Strah je povedal, da je šlo na seji odbora za
dialog z ţupanom. Ker je članov odbora pet, Rok Borštnik pa je govoril predolgo in ni bilo
smisla dialog nadaljevati, je predsednik odbora dialog prekinil. Nato je Rok Borštnik odšel.
Anton Benjamin Strah je še povedal, da obračunavanje z ţupanom zakaj nečesa ni dal v
proračun ni stvar odbora.
Matjaţa Grudna je zanimalo glede mostu v Retjah in da naj bi bilo to povezano z
moţnim zaprtjem nivojskih prehodov. Predvsem ga je zanimal prehod mimo Kaplana. Če bi
ga zaprli, potem med postajo in Retjami ne bo moţno čez progo. Ţupan je povedal, da se
morajo prehodi uskladiti z zakonodajo. Ker se je proga sanirala, kar omogoča večjo tonaţo
prevozov, hitrejše vlake, bodo vsi prehodi zavarovani v skladu z zakonodajo. Tam kjer ne
bodo zavarovani, bodo ukinjeni. Dilema je bila ali se omenjani prehod ukine in se zato razširi
most v Retjah. Sklican je bil vaški odbor. Tam prisotni so se s tem strinjali. Preden bi šli v
projektiranje mostu, bomo še odprli razpravo je zaključil ţupan.
Ad 3. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Ţupan je povedal, da smo z Okroţnega sodišča v Ljubljani dobili dopis, da naši občini
glede na število prebivalcev pripadajo trije sodniki porotniki. Pozvali smo občinske svetnike
in prejeli pet predlogov. Ţupan je prosil predsednico komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, da kratko poroča.
Predsednica Vladka Deterding je poročala, da se je komisija sestala 27.1.2011, ker je
bil rok za oddajo predlogov do 15.00 ure 26.1.2011. Prispeli so naslednji predlogi:
- Joško Ahec … predlagatelj Joško Ahec,
- Polona Cvelbar … predlagatelj občinski odbor SD,
- Lojzka Lovšin … predlagatelj Jakob Jaklič,
- Rudolf Rupar … predlagatelj Rudolf Rupar,
- Joţe Stritar … predlagatelj občinski odbor SLS.
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Glede na to, da je predlogov pet, sodišču pa moramo predlagati tri kandidate, je komisija
predlagala tajno glasovanje. Sodišču se bo predlagalo prve tri, ki bodo prejeli največ
glasov. Ţupan je predlagal, da se o predlogu komisije glasuje.
Predlog sklepa:
Glasovanje o sodnikih porotnikih naj bo tajno.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Glasoval ni Rok Borštnik, ker je menil, da je prišlo do kršitve
Poslovnika.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlog je sprejet.
Rudolf Rupar je povedal, da je ţe bil sodnik porotnik. Da je to častna, slabo plačana
funkcija in da se sodniki porotniki velikokrat ne udeleţujejo obravnav, ker so te dopoldne,
med sluţbo.
Ker je bilo potrebno imenovati komisijo za štetje glasov, je ţupan predlagal naslednji
sklep:
Predlog sklepa:
Komisijo za štetje glasov sestavljajo: Tina Jaklič, Matjaţ Gruden, Janez Lukančič.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Glasoval ni Rok Borštnik iz razloga, ki je naveden pri 3. točki
dnevnega reda.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlog je sprejet.
Ţupan je odredil deset minut odmora v katerem se je izvedlo tajno glasovanje. Po
zaključku glasovanja je predstavnik volilne komisije Matjaţ Gruden prebral rezultate. Matjaţ
Gruden je poročal, da je glasovalo 12 svetnikov. Izvoljeni so bili naslednji trije kandidati:
Joško Ahec (10 glasov), Lojzka Lovšin (7 glasov) in Joţe Stritar (7 glasov).
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče predlaga Okroţnemu sodišču v Ljubljani imenovanje
naslednjih kandidatov za sodnike porotnike: Joško Ahec, Lojzka Lovšin in Joţe Stritar
in zanje podaja mnenje, da so zdravstveno in osebnostno primerni za udeleţbo pri
izvajanju sodne oblasti.
Sklep je sprejet.
Ad 4. Razrešitev in imenovanje člana sveta Javnega zavoda Trubarjevi kraji
Ţupan je povedal, da je podţupanja dr. Tatjana Devjak v skladu z Zakonom o
integriteti in preprečevanju korupcije zaradi nezdruţljivosti funkcije podţupanje s funkcijo
članice sveta javnega zavoda, podala odstopno izjavo s funkcije članice sveta Javnega zavoda
Trubarjevi kraji. Ţupan je prosil predsednico komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Vladko Deterding, da poroča o moţnih kandidatih oz. predlogih.
Vladka Deterding je povedala, da je do roka prispel samo en predlog za člana sveta
Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Predlagatelja, ţupan Anton Zakrajšek in podţupanja dr.
Tatjana Devjak, sta predlagala Veroniko Zakrajšek Vasič. Priloţena je bila obrazloţitev
predloga. Glede na to, da je predlagana članica občinske uprave in da deluje na tem področju,
se je komisija soglasno odločila, da predlaga občinskemu svetu, da ob razrešitvi dr. Tatjane
Devjak kot predstavnico ustanoviteljev v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji imenuje
Veroniko Zakrajšek Vasič.
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Ţupan daje na glasovanje dva sklepa.
Predlog sklepa:
Kot predstavnico Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Trubarjevi kraji se
razreši: dr. Tatjano Devjak, Cereja 11, Velike Lašče.
Kot predstavnika Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Trubarjevi kraji se
imenuje: Veronika Zakrajšek Vasič, Perhajevo 1, Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Glasoval ni Rok Borštnik iz razloga, ki je naveden pri 3. točki
dnevnega reda.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklepa sta sprejeta.
Ad 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu
Ţupan je povedal, da glede na zdajšnji odlok predlagamo spremembo dveh členov. En
predlog je, da se zmanjša število članov v svetu iz 8 na 6. Drugi predlog je, da se spremeni 4.
člen in sicer, da predsednika sveta izvolijo člani izmed sebe. Ţupan prosi predsednika
statutarno pravne komisije Francija Debeljaka, da poroča o pripombah, ki si bile izraţene na
seji komisije.
Franci Debeljak je poročal, da je imela komisija nekaj pripomb in sicer, da se bolj
natančno določi kdo je predstavnik občinskega sveta Občine Velike Lašče. To naj bo
predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora. Prav tako se bolj
natančno določi predstavnika policijske postaje Vič – to naj bo vodja policijskega okoliša
Velike Lašče. Komisija je imela še eno spremembo: dikcijo, da predsednik sveta predstavlja,
pripravlja, sklicuje in vodi seje sveta nadomesti dikcija, da predsednik sveta predstavlja svet.
Člani sveta se s spremembami strinjajo in predlagajo občinskemu svetu, da odlok z
omenjenimi spremembami potrdi.
Predlog sklepa:
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Glasoval ni Rok Borštnik iz razloga, ki je naveden pri 3. točki
dnevnega reda.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 6. Odlok o izdajanju občinskega glasila občine Velike Lašče
Ţupan je povedal, da je bil glede na predlagane spremembe narejen nov odlok. Dve
bistveni spremembi sta:
- Funkcijo izdajateljskega sveta izvaja občinski svet.
- Ţupan je do sedaj imenoval enega člana uredniškega odbora. Zdaj mora biti ta član
imenovan izmed občinske uprave. S tem se ţupana omeji pri moţnostih imenovanja.
Franci Debeljak poroča o pripombah komisije na seji. Povedal je, da se 4. alineja 8.
člena: »zagotavlja redno izhajanje glasila«, dopolni z »v okviru razpoloţljivih sredstev«.
Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme ta odlok.
Rudolf Rupar se s tem ne strinja in pravi, da morajo biti sredstva za izdajanje
občinskega glasila vedno zagotovljena.
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Ţupan zaključi, da uredniški odbor skrbi za redno izdajanje občinskega glasila v
okviru moţnosti.
Predlog sklepa:
Sprejme se odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Glasoval ni Rok Borštnik iz razloga, ki je naveden pri 3. točki
dnevnega reda.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – Rudolf Rupar
Sklep je sprejet.
Ad 7. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2011 – druga obravnava
Ţupan je povedal, da je glede proračuna dobil sedem pripomb. Nekaj je uspel
upoštevati. Bistvena novost je, da je v načrt razvojnih programov vključen tudi Dializni center
Ribnica. Investicija je vredna 1.600.000 EUR. Sofinancirale bi jo štiri občine ustanoviteljice
(Ribnica, Sodraţica, Loški potok, Velike Lašče) in Ministrstvo za zdravje. Predlog je, da se
deleţ občin določi glede na število prebivalcev. Glede na to na našo občino v letu 2011
»pade« 72.000 EUR, v letu 2012 pa 64.000 EUR. Ker je ta investicija neke vrste nadstandard,
zaradi tega ne bi smele trpeti ostale investicije, ki so bile ţe objavljene v prvem osnutku
proračuna. Ţupan je zato predvidel, da bi za znesek 72.000 EUR vzeli kredit.
Ţupan je povzel še ostale spremembe glede na osnutek proračuna. Povečali so sredstva
za sofinanciranje programov v kmetijstvu in malem gospodarstvu, ohranili sofinanciranje
javnega kina v Velikih Laščah. Prišlo je do spremembe na NRP-ju pri gospodarstvu –
poslovna cona Ločica. Za investicije v gospodarstvu je namenjenih 50.000 EUR (Za
arheološke raziskave je namenjeno 35.000 EUR. Ţupan je dodal še dve postavki: - 10.000
EUR za dokumentacijo, - 5.000 EUR kot rezerva za nepričakovane stroške.
Ţupan je povedal, da ni upošteval predloga, da se financira ureditev še enega prostora
v Turjaškem gradu in da bi se povečala postavka za Javni zavod Trubarjevi kraji.
Glede kreditne situacije Občine Velike Lašče je ţupan povedal, da je glede na
zakonske omejitve trenutna zadolţitev naše občine 5,3% primerne porabe, dovoljeno pa je
8%. Ţupan je odprl razpravo.
Roka Borštnika je zanimalo kako se pobuda glede zmanjšanja javne razsvetljave
sklada s tem, da so se stroški za javno razsvetljavo povečali za 25%. Ţupan je pojasnil, da
kadar nekaj zmanjšujemo, potrebujemo zagonski strošek. Zdaj je potrebno vlagati v varčne
ţarnice, kar stane. Potem se bodo pa stroški zmanjševali.
Rudolf Rupar je vprašal kdaj je dolg nastal, kako velik je bil in za kaj se je porabil.
Ţupan mu je obrazloţil, da je dolg nastal oktobra 2006 za streho na šoli, leta 2007 za ceste
pod Turjak in Zgonče, novembra 2007 za športno dvorano in leta 2008 za nakup obrtne cone
Ločica.
Rudolf Rupar je povedal, da je bilo rečeno, da se v Turjaški grad ne bo več vlagalo,
ker ni naš. Zanimalo ga je kako je bilo včasih, ko se je v grad vlagalo pa vseeno ni bil naš.
Ţupan je pojasnil, da je Turjaški grad drţavni spomenik I. kategorije. Vse investicije je
financirala drţava, občina ni izvedla nobene. Občina je financirala samo opremo, da se v
gradu lahko odvijajo različni dogodki.
Rok Borštnik je Rudolfu Ruparju obrazloţil svoj predlog glede gradu. Povedal je, da
ni rekel, da je v grad potrebno vlagati karkoli fizičnega, ampak v smislu sofinanciranja
vsebin.
Janeza Lukančiča je zanimalo glede obrtne cone Ločica, ali bo kakšen razpis, da bi
dobili investitorje, ki bi kakšno leto prej vloţili denar in bi se zadeva tako pospešila. Seveda
jim je potem potrebno zagotoviti prostor. Ţupan mu je razloţil, da je problem v oceni
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komunalne ureditve. Ko bomo to vedeli bomo prišli do cene zemljišča. Potem bomo lahko
naredili razpravo oz. javni poziv vsem zainteresiranim za nakup zemljišča.
Antona Benjamina Straha je zanimalo kako daleč je postopek za pridobitev
gradbenega dovoljenja za infrastrukturo. Ţupan je povedal, da je bila dokumentacija vloţena
ţe lani. Upravna enota nam je po napaki sodišča to zavrnila, ker je potrebno najprej urediti
dediščino.
Predlog sklepa:
Sprejme se odlok o proračunu občine Velike Lašče za leto 2011 in načrt razvojnih
programov za obdobje 2011 do 2014.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Glasoval ni Rok Borštnik iz razloga, ki je naveden pri 3. točki
dnevnega reda.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Polona Cvelbar je vprašala zakaj razpisi občine niso objavljeni v Trobli. Ţupan je
povedal, da so. Vsi razpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu.
Matjaţ Gruden je pohvalil ţupana oz. občinsko upravo, ker so upoštevali njegov
predlog s prejšnje seje in na pristojne organe naslovili pobudo za zmanjšanje vrednosti cen
nepremičnin v naši občini.
Rudolf Rupar je dal predlog, da bi bile vse ceste drţavne, ker drţava tako dobro skrbi
zanje. To omenja glede na dobre izkušnje s cesto Velike Lašče – Luţarji, ki jo je ţupan pred
petimi leti dal drţavi, kljub temu, da se on takrat s tem ni strinjal. Zaradi te ceste smo na leto
dobivali pribliţno 150.000 EUR, je povedal Rupar. Ţupan se je zahvalil za pobudo in
poudaril, da nikakor ne drţi, da bi zaradi te ceste na leto zgubili 150.000 EUR. Rupar je
postavil še vprašanje glede poskusnega izračunavanja zemljišč. Povedal je, da so ljudje
razburjeni, ker so parcele odstopili občini za ceste, zdaj pa so te parcele več ocenjene, ker se
smatrajo kot pozidano zemljišče. Namesto, da bi bile ocenjene manj, ker so uničene kot
kmetijsko zemljišče. Ţupan se je ponovno zahvalil vsem občanom, ki so brezplačno in
prostovoljno prenesli parcele na občino. Rupar je povedal, da ljudje načeloma niso ţeleli
denarja, le izmero, odmero in odpis. Ţupan je pojasnil, da bo vsekakor potrebno nekaj storiti v
to smer in začeti z odmerami takih zemljišč, kar sicer na občini v majhnem obsegu ţe delajo.
Tina Jaklič je dala pobudo, da se klubom, ki nosijo ime Velike Lašče in igrajo v
drţavnih ligah oprosti plačevanje športne dvorane. Časi so teţki, sponzorjev ni, stroški so kar
veliki, klubi pa uspešno zastopajo našo občino. Ţupan je rekel, da povedano podpira, bo pa
potrebno spremeniti pravilnik. Hkrati se je potrebno zavedati, da bo zato prišlo manj denarja v
proračun občine.
Ladka Deterding je povedala, da bo poskušala najti kakšno cenejšo varianto glede
javne osvetlitve (sakralni objekti).
Anton Benjamin Strah je povedal, da se na nekaterih mestih pojavljajo zameti in
vprašal, če ţupan razmišlja o proti zasneţevalnih ograjah. Ţupan je povedal, da do zametov
prihaja edino v Rutah – tudi do metra in pol, za enkrat pa se ne predvidevajo postavitve proti
zasneţevalnih ograj.
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Ad 9. Poročilo ţupana
Ţupan je omenil, da bi začeli razmišljati o pobudi, da bi zaradi zelo dolgotrajnih
upravnih postopkov, ki jih izvajajo na Upravni enoti na Viču v Ljubljani prešli pod
Upravno enoto Ribnica. S tem se ni strinjal Rupar češ, da bo potem na našem področju
imela pristojnost tudi policijska postaja Ribnica. Ţupan je temu oporekal, češ, da to ni
medsebojno povezano in je dal to pobudo bolj v razmislek.
Odboru za druţbene dejavnosti je ţupan naročil naj se določijo minimalni kriteriji za
sprejem otrok iz drugih občin v našo šolo. Prihaja lahko do teţav s prevozom, lahko se
zgodi, da zaradi sprejema otrok iz drugih občin pride do dveh oddelkov, prostora pa
nimamo.
Seja je bila zaključena ob 20.30.

Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan
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