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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
16. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 1. marca 2017
ob 18. 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, Ivan LEVSTIK, Cirila MARINČIČ
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Opravičeno odsotna: Breda KOŠIR
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Roman VIRŠEK – občinska uprava, Marija Ajdič Francelj - predstavnica MIR, Marko
ZAKRAJŠEK – koncesionar za pokopališko dejavnost, Marko BELAJ – koncesionar za
vodovodni sistem, 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 povedal, da se prva točka dnevnega reda dopolni še s potrditvijo 4. dopisne seje, ki
so jo svetniki prejeli v gradivu pred samo sejo. Nato je v potrditev predlagal naslednji dnevni
red.
Dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Potrditev zapisnika 15. redne, 3. dopisne seje in 4. dopisne seje
2. Poročilo odborov
3. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški Potok,
Ribnica, Sodražica in Velike Lašče za leto 2016
4. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2016 in plan dela za
leto 2017
5. Upravljanje pokopališča Dvorska vas
6. Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem občine Velike Lašče za leto 2016 in
plan dela za leto 2017
7. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Trobla
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju malih komunalnih
čistilnih naprav
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
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10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
11. Poročilo župana
Na predlagani dnevni red je imel pripombo Ivan Levstik in sicer, da bi se 5. točka dnevnega
reda obravnavala pred 4. točko, tako bi lahko koncesionar za pokopališko dejavnost v svoje
plane že vključil tudi pokopališče Dvorska vas. Župan je pojasnil, da to ni mogoče, saj
pokopališče Dvorska vas ni še v planu koncesionarja, do spremembe lahko pride le z
rebalansom proračuna.
Sledilo je glasovanje.
Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnikov 15. redne, 3. dopisne in 4. dopisne seje
Župan je povedal, da na zapisnike ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njihovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdijo se zapisniki 15. redne, 3. in 4. dopisne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisniki so potrjeni.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter občinski svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so se člani odbora v tem času sestali
dvakrat. Prvič 13. februarja, ko so obravnavali štiri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa
je razvidna iz zapisnika seje odbora. Drugič pa so se štirje člani odbora sestali 27. februarja in
obravnavali devet točk dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora.
Roman Jeglič je opozoril na napako v zapisniku 4. dopisne seje.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednica komisije Ladka Deterding je povedala, da so se članice komisije sestale
24. februarja, o vsebini seje komisije pa bo poročala kasneje, glede na to, da je vsebini
posvečena 7. točka dnevnega reda.
OBČINSKI SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Županj je povedal, da so se člani sveta sestali 23. februarja in obravnavali šest točk
dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje sveta.
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Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Ivan Levstik, Jakob Jaklič, Ladka Deterding, Cirila
Marinčič in župan.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški
Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče za leto 2016
Marija Ajdič Francelj, vodja MIR-a je povedala, da je delo tako inšpektorata kot
redarstva v letu 2016 potekalo v skladu s programom za leto 2016. Bistvo inšpekcijskega
nadzora je zagotavljanje javnega interesa, redarskega pa zagotavljanje čim večje stopnje javne
varnosti v lokalnem okolju. Vodja MIR je povedala, da je bil v letu 2016 uveden 101
inšpekcijski postopek, 29 postopkov o prekrških; v Občini Velike Lašče je bilo uvedenih 17
inšpekcijskih postopkov in 8 postopkov o prekršku. Največ kršitev je bilo s področja cestne
zakonodaje.
V okviru opravljanja nadzora občinskega redarstva nad mirujočim prometom je bilo v letu
2016 izdanih 50 opozoril, 242 obvestil in 61 plačilnih nalogov. Od tega v Občini Velike
Lašče 9 opozoril, 25 obvestil in 10 plačilnih nalogov. V letu 2016 so nadaljevali tudi z
nadzorom hitrosti, katerega so začela v letu 2015. V letu 2016 so izvedli 15 meritev hitrosti v
vseh občinah ustanoviteljicah in izdali 488 plačilnih nalogov. V Občini Velike Lašče so
izvedli 11 meritev hitrosti, zabeležili 164 prekrškov in izdali prav toliko plačilnih nalogov.
Odstotek kršitev glede na število mimoidočih vozil znaša v občini 2,9%.
V nadaljevanju je vodja MIR kratko povzela še finančno poročilo o delu organa. Povedala je,
da je bil za leto 2016 sprejet proračun v višini 148.000,00 EUR, končna realizacija znaša
95,6%. Odhodki so bili v skladu z načrtovanimi porabami. Nenamensko porabljenih sredstev
ni bilo. Tudi letos bodo do konca meseca marca pripravili poročilo za vlado, saj občine v
skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin dobijo vrnjenih 50% realiziranih odhodkov.
V letu 2016 je bilo skupaj izrečenih za 166.353,00 EUR kazni, prejeta plačila znašajo
88.710,00 EUR, znesek terjatev pa je 12.414,00 EUR. V Občini Velike Lašče je bilo izrečenih
59.250,00 EUR kazni, prejetih plačil je bilo za 31.840,00 EUR, znesek terjatev pa znaša
4.135,00 EUR. Glede na to, da so dosegli začrtane cilje, svoje delo v letu 2016 ocenjujejo kot
uspešno. Svetniki so se strinjali, da vodja MIR-a poročilo dopolni s podatkom oz.
specifikacijo prekrškov, za katere je bilo v naši občini izrečenih za 59.250,00 EUR kazni.
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Ivan Levstik, Tatjana Devjak, Ladka
Deterding, Jakob Jaklič, Marija Ajdič Francelj in župan. Svetnike je zanimalo kolikšen je
odstotek občanov Občine Velike Lašče v izdanih plačilnih nalogih. Vodja MIR-a je obljubila,
da bo preverila ali je takšen podatek možno objaviti, zaradi varovanja osebnih podatkov.
Predlog sklepa:
Občinski svet se seznani z letnim poročilom MIR za leto 2016.
___________________________________________________________________________
Ad 4. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2016 in plan
dela za leto 2017
Marko Zakrajšek, koncesionar za pokopališko dejavnost v občini je povedal, da so bile
v letu 2016 realizirane vse planirane glavne investicije, razen za pokopališče Turjaku, kjer je
zmanjkalo sredstev. Ta investicija se je prenesla v leto 2017. V letu 2017 se na pokopališču
Velike Lašče planira obnovo osrednjega križa na pokopališču ter obnova tlakovanih poti na
nekaterih delih pokopališča. Na pokopališču v Robu pa bodo v letu 2017 ob robu zgornjega
parkirnega prostora in ob cesti proti župnišču postavili varovalne ograje. V primeru, da bo
občina postavila oporni zid pod starim obzidjem, bodo ta del še zasadili z grmovnicami. Na
pokopališču Lužarji in Sv. Primož bodo postavili bokse za pesek.
Župan se je koncesionarju zahvalil in ga pohvalil za dobro opravljanje svojega dela.
Sledila je razprava o neplačnikih grobarine in dolgu, ki se zaradi tega iz leta v leto povečuje, v
kateri so sodelovali: Ivan Levstik, Rok Borštnik, Tatjan Devjak, Marko Zakrajšek in župan.
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Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2016 in plan investicij za leto 2017 za pokopališča
Velike Lašče, Rob, Turjak, Zgonče in Lužarji.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Župan je dal na glasovanje še sklep, ki je bil oblikovan v razpravi na sami seji.
Predlog sklepa:
Pravna služba občine skupaj s koncesionarjem preveri pravno podlago za izterjavo
dolga in preveri ali je za to potreba sprememba Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Upravljanje pokopališča Dvorska vas
Župan je povedal, da so uporabniki prostora za grobove v Dvorski vasi na občino
posredovali zapisnik sestanka, na katerem so soglasno sprejeli pobudo, da se pokopališče
Dvorska vas odda v upravljanje Občini Velike Lašče. Župan je povedal, da se občina s tem
strinja, saj je občina zadolžena za zagotavljanje gospodarske javne službe, ki jo izvaja Marko
Zakrajšek s.p.
Jakob Jaklič je povedal, da so pobudo obravnavali tudi na odboru za komunalo, varstvo okolja
in urejanje prostora. S pobudo so se strinjali, so pa predlagali, da bi bilo pred prevzemom
pokopališča v upravljanje, potrebno pridobiti podpise vsaj 50% najemnikov grobov.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, Tatjana Devjak, Ivan
Levstik, Marko Zakrajšek, Rok Borštnik, Jakob Jaklič in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da pokopališče Dvorska vas
prevzame Občina Velike Lašče in ga odda v upravljanje koncesionarju za pokopališko
dejavnost. Predstavniki predlagateljev na občino dostavijo seznam najemnikov grobov.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem občine Velike Lašče za leto 2016
in plan dela za leto 2017
Marko Belaj je povedal, da je bilo v letu 2016 evidentiranih in odpravljenih več kot 30
okvar na javnih omrežjih, nekaj več okvar je bilo odpravljenih na hišnih priključkih in
črpališčih. Na črpališču Marinčki so sanirali vrtino, namestili sondo za merjenje nivoja,
zamenjali cevovode, cevi in električni kabel. Med letom so opravili nekaj sanacij na
vodohranih (Ločnik, Četež, Opalkovo), izvajala so se dela zamenjave cevovodov npr.
Kukmaka (iz občinskega proračuna), na sistemu Boštetje je bilo zamenjanih okoli 500 m
cevovoda in hidranti, tudi v naselju Brankovo so zamenjali 500 m cevovodov in namestili
hidrante. Izvajal se je HACCP program, opravljali so meritve, jemali vzorce (52 vzorcev za
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mikrobiološke raziskave, 31 vzorcev za fizikalnokemične raziskave. Vzorci so bili ustrezni s
Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo.
V nadaljevanju je še na kratko predstavil plan dela za leto 2017 (obnova vodne celice v
vodohranu Ulaka, zaradi puščanja vodohrana; sanacija vodohrana Uzmani in oporni zid z
ograjo pri vodohranu Opalkovo; obnova ograje pri črpališču Podstrmec). V letošnjem letu bo
potrebno pristopiti tudi k popravilu hišnih priključkov, katerih okvare so posledica zmrzali.
Župan je pohvalil koncesionarja za dobro opravljanje dela.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Polona Cvelbar, Marko Belaj, Jakob Jaklič, Rok
Borštnik, Ivan Levstik in Tina Kadenšek.
Predlog sklepa:
Potrdi se Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem občine Velike Lašče za leto
2016 in plan dela za leto 2017.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov
ZA – 11 svetniki, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Trobla
Ladka Deterding je povedala, da sta se članici komisije sestali 24. februarja in
obravnavali eno točko dnevnega reda – imenovanje odgovornega urednika občinskega glasila
Trobla. V decembrski številki Troble je bil objavljen razpis za izbiro odgovornega urednika
in do roka je prispela ena prijava, s strani kandidata Gorazda Milavca. Članici komisije sta
ugotovili, da prijava ustreza razpisnim pogojem, zato občinskemu svetu predlagata glasovanje
in da potrdi Gorazda Milavca za odgovornega urednika občinskega glasila Trobla.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Tatjana Devjak in Jerica Tomšič Lušin o sestavi
uredniškega odbora ter Rok Borštnik in župan o (ne)ustreznosti kandidata za odgovornega
urednika.
Predlog sklepa:
Za odgovornega urednika občinskega glasila Trobla se imenuje Gorazd Milavec,
stanujoč Veliki Ločnik …, 1311 Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – 2 (Rok Borštnik, Srečko Knafelc)
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju malih
komunalnih čistilnih naprav
Roman Viršek je povedal, da je s sprejetjem proračuna tudi letos v planu razpis za
subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. Razpis je aktualen že četrto leto zapored,
tako da smo do sedaj subvencionirali 135 komunalnih čistilnih naprav, za kar smo namenili
okrog 170.000,00 EUR. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav je potrebno spremeniti, saj v skladu s spremenjeno Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode, Javno komunalno podjetje Grosuplje ne izdaja več ocene
obratovanja, pač pa potrdilo o vpisu v bazo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo
do 50 PE. To terminologijo je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo pri pogojih za
dodelitev subvencije.
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Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je občanka na občino podala vlogo za odkup dela
zemljišča parc.št. 1727/5 k.o. Ulaka, ki meji na njihovo parcelo št. 957/7 k.o. Ulaka, na kateri
stoji stanovanjski objekt. Z odmero lokalne ceste Logarji – Zgonče se je izkazalo, da je del
zemljišča ob stanovanjskem objektu Logarji 7, katerega že vseskozi uporabljajo, javno dobro
parc.št. 1727/5 k.o. Ulaka. Zato predlagajo parcelacijo omenjene parcele in nato ukinitev
javnega dobra na novonastali parceli, da bo le-ta lahko predmet pravnega prometa.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se na stroške predlagatelja opravi
parcelacija parcele št. 1727/5 k.o. Ulaka ter da se nato ukine javno dobro na novonastali
parceli, ki bo mejila na parc. št. 957/7 k.o. Ulaka, na kateri stoji stanovanjski objekt
Logarji 7.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Župan je svetnikom razdelil odgovor na pisno vprašanje Tine Kadenšek s prejšnje
seje glede zdravstvene dejavnosti.
Uroš Centa je povedal, da se v zvezi s križiščem na Turjaku in težnjami da se
preoblikuje v krožišče (tudi zaradi bližine šole), iščejo rešitve.
Župan je povedal, da je bila na stroške občine že pripravljena idejna zasnova za
krožišče na Turjaku. Potem pa nismo šli v nadaljevanje projekta, ker smo dobili novo pobudo.
Ta je bila s strani strokovnih služb DRSC-ja ocenjena kot neprimerna. Tako da se ustrezne
rešitve še vedno iščejo.
Polona Cvelbar je vprašala kako poteka prodaja nepremičnin za Poslovno cono
Ločica. Kot je bilo možno prebrati naj bi bilo 1. polje že skoraj v celoti prodano.
Župan je pojasnil, da je bilo na spletni strani občine objavljeno javno zbiranje ponudb za
prodajo teh nepremičnin. Prodaja je bila speljana skladno z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Nekaj m2 v 1. polju cone še ni prodanih, upamo
da bomo tudi to uspeli prodati čimprej.
Ivan Levstik je dal pobudo, da se preuči možnost priključitve Občine Velike Lašče
pod UE Ribnica. Na predavanju Razvojnega centra Ribnica je bilo povedano, da podjetnik iz
Ribnice avtomatsko dobi več točk na razpisu kot naš občan, ki sodi v osrednjeslovensko
regijo.
Župan je povedal, da ne smemo mešati UE in regije. Načelnik UE Ribnica je že navezal stike
z Ministrstvom za javno upravo preko UE Ljubljana ali bi lahko prevzeli tudi našo občino.
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Občina Velike Lašče je s sklepom vlade razporejena v osrednje statistično regijo. Ribnica in
Sodražica pa sta razporejeni v JV statistično regijo. Od tu izhaja različno točkovanje na
razpisih, ne pa pod katero UE sodimo.
Ivan Levstik je dal pobudo, da se zamenja UE Ljubljana z UE Ribnica, zaradi hitrejšega
reševanja vlog, če je seveda volja za to.
Župan je pojasnil, da je tukaj težko dati obrazložitev zakaj. Lahko poskusimo s predlogom
občinskega sveta. Obljubil je, da bo prosil UE Ribnica, da pripravi ta predlog, občinski svet
pa ga kasneje na seji potrdi oz. da pozitivno mnenje.
Tatjana Devjak je dala predlog, da se uradne ure UE zamenjajo iz ponedeljka na
sredo. Marsikdo bi tako lahko več zadev rešil v Velikih Laščah.
Župan je povedal, da so pogovori z načelnikom UE Ljubljana v tej smeri že potekali, pa
neuspešno. Komaj smo obdržali ponedeljkov termin. Župan je predlagal, da občinski svet
sprejme sklep, katerega se pošlje na UE Ljubljana in se tako ponovno poskuša preložiti
uradne ure na sredo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje predlog, da se uradne ure krajevnega urada v
Velikih Laščah iz ponedeljka prestavijo na sredo.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov
ZA – 11 svetniki, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Roman Jeglič je podal vprašanje zakaj Društvo za ohranjanje dediščine v lanskem
letu ni sodelovalo na nobeni pogostitvi.
Tatjana Devjak je odgovorila, da smo zbirali ponudbe koliko bi stale pogostitve za različno
število ljudi. Njihova ponudba je bila kar visoka. Devjakova je njihovega predsednika
vprašala ali bi bilo možno ceno še kaj spustiti, pa je bil odgovor ne. Zato smo vzeli cenejšega.
Tino Kadenšek je zanimalo ali bi bilo možno predavanje za samostojne podjetnike, ki je bilo
v Velikih Laščah, ponoviti in to ob kakšni drugi uri. Ob štirih popoldne so ljudje še po
službah oz. v Ljubljani.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da predavatelji sicer radi pridejo, odziv pa ni velik. Mogoče
bi seminar ponovili enkrat zvečer v jesenskem času.
Rok Borštnik je povedal, da je pred petimi leti že opozoril na to, da je kar nekaj jaškov
zamašenih in da že dolgo niso bili sčiščeni. Predlagal je, da bi se naredil časovni plan, po
katerem bi se jaški redno čistili. Zanimalo ga je, če je bilo kaj v tej smeri narejeno?
Župan je odgovoril, da se sproti dela sistem kataster jaškov. Jaškov je več kot 500. Najprej
počakajte, da bo konec zimske službe, potem pa bomo več sredstev in napora posvetili
jaškom. Na leto se jih očisti okrog 50-60.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da imamo preko javnih del na terenu enega delavca, ki je na
cestah in ročno čisti jaške.
Roman Viršek je še povedal, da so bili vsi jaški, ki se jih je dalo prebit, v zadnjem času
prebiti. Tudi ni potrebni vsako leto čistiti vseh jaškov, ker jih večino že voda sama spira,
problematični so jaški na koncu bregov, kamor se steka in nabira pesek. Drugi problem pa je,
da se nam pogosto dogaja, da lastniki sami mašijo jaške. Nekateri pa so res tako zamašeni, da
bo zadevo potrebno narediti na novo.
Rok Borštnik je dal še pripombo glede sanacije ceste v Prilesje. Dve leti nazaj je bila izvedena
preplastitev odseka 100-200 m. Tak način popravljanja ceste se mu ne zdi dober in
7

dolgoročno ni gospodaren. Cesta je zdaj ponovno razpokana, tako da očitno ni bila
popravljena na ustrezen način. Sama preplastitev najbrž ni dovolj, potrebno je ugotoviti zakaj
je podlaga premehka, odkopati, nasuti, utrditi… Apeliral je, da se k tovrstnim zadevam letos
pristopa na drugačen način.
Župan je povedal, da je problem v denarju. V občini imamo 170 km lokalnih cest, proračun
pa takšen kot je. V občini imamo še vedno makadamske ceste in vsako leto rešujemo odseke,
ki so v zelo slabem stanju. Potem pa se je potrebno odločiti ali bomo asfaltirali makadame ali
pa šli v sanacijo popokanih asfaltnih odsekov. In ali gremo v sanacijo na način: priprava
projekta, odkop, nasutje, utrditve ali pa gremo v preplastitev. V prvem primeru nam denarja
zmanjka že po kilometru asfaltirane ceste.
___________________________________________________________________________
Ad 11. Poročilo župana
Župan je svetnike seznanil z dogajanjem na Trubarjevi domačiji. Zahvalil se je svetnikom, ki
so sodelovali pri zbiranju podpisov za cesto Granjevica in povedal, da se pripravlja zloženka
ob 500-ti obletnici reformacije. Povedal je še, da imamo Računsko sodišče, ki pregleduje
proračun za leto 2016 in se svetnikom zahvalil za sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 20.10.
Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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