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Z A P I S N I K
5. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Velike Laš e, ki je bila v etrtek, 19. aprila 2007
ob 19. uri v sejni sobi Ob ine Velike Laš e
Prisotni lani ob inskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLI , Andrej
KRAŠEVEC, Franci MODIC, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVI
Odsotni lani ob inskega sveta: Anton B. STRAH
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠI LUŠIN – tajnica ob ine, predstavniki kabelske TV Velike
Laš e, radia Zeleni val in radia Urban.
Na za etku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklep na, saj je na seji prisotnih enajst svetnikov.
Potrditev zapisnika 4. redne seje in 1. dopisne seje. Franci Modic je pripomnil, da
to ka, ki se je obravnavala na dopisni seji, ni primerna za dopisno sejo. Enako je menila
Polona Cvelbar. Oba sta v teh primerih predlagala izredno sejo ali vsaj dopisno sejo, pri kateri
bi svetniki gradivo prejeli po e-pošti. Župan je pojasnil, da se je za dopisno sejo odlo il zaradi
nujnosti zadeve.
Soglasno, z enajstimi glasovi ZA sta bila potrjena zapisnika 4. redne in 1. dopisne
seje ob inskega sveta.
Župan je dal na glasovanje v vabilu predlagani dnevni red. Ker je komandir Policijske
postaje Ljubljana Vi sporo il, da bo zaradi drugih obveznosti malo zamudil, naj bi se
varnostno poro ilo obravnavalo takoj, ko bo na sejo prišel komandir.
Soglasno, z enajstimi glasovi ZA, je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Varnostno poro ilo Policijske postaje Ljubljana Vi za obmo je ob ine Velike Laš e za
leto 2006
2. Poro ilo odborov
3. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda Trubarjevi kraji
4. Sklep o razrešitvi in imenovanju lana sveta Javnega zavoda Trubarjevi kraji
5. Sklep o imenovanju odgovornega urednika ob inskega glasila Trobla
6. Sklep o odprodaji celotnega poslovnega deleža Ob ine Velike Laš e v družbi Javni
Holding Ljubljana d.o.o.
7. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
8. Poro ilo župana

Ad 2. Poro ilo odborov
Tatjana Devjak je poro ala o delu odbora za družbene dejavnosti. Odbor je
obravnaval prispele vloge na javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov društev in
organizacij. Na odboru so tudi iskali rešitve za boljšo organizacijo osnovnošolskih prevozov,
obravnavali prostorsko problematiko ob gradnji telovadnice (iskanje dodatne u ilnice namesto
Mavrice, za asna selitev šolske zobne ambulante v prostore ZP Velike Laš e). Zaradi
prešolanja otrok iz šolskega okoliša POŠ Rob v Velike Laš e bi jeseni nastala dva prva
razreda, za en razred pa ne bi bilo zagotovljene u ilnice. V vrtcu je bil opravljen ogled glede
možnosti vgradnje dvigala. Stopniš no dvigalo ne bi bilo primerno, najustrezneje bi bilo
vgraditi dve zunanji dvigali. Investicija naj bi se izvedla v naslednjem letu. Anketa o
zadovoljstvu staršev z vrtcem je še v obdelavi. Analiza bo predstavljena v Trobli.
Jakob Jakli je poro al o seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Na seji
so bili prisotni samo trije lani odbora. Obravnavali so vloge, prispele na javni razpis za
sofinanciranje prireditev in programov društev in organizacij. Odbor je obravnaval tudi
osnutek pravilnika za sofinanciranje programov na podro ju kmetijstva v obdobju 2007 –
2013 in nanj ni imel pripomb. Pred obravnavo na ob inskem svetu bo pravilnik v presojo
poslan Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Sonja Ratej Pirkovi je pripomnila, da naj društva prireditve, predavanja in ostale dejavnosti,
ki se sofinancirajo iz ob inskega prora una pravo asno javno objavijo, da bodo dostopne širši
javnosti. Glede celostne podobe Trubarja pa je predlagala, naj se na ob ini vodi celostna
podoba, ne da ima vsak svojo (npr. OŠ).
Ad 3. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda Trubarjevi kraji
Tatjana Devjak je poro ala o seji sveta Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Svet zavoda
je obravnaval prispelo prijavo na javni razpis za direktorja zavoda in podprl Matjaža Grudna
kot primernega kandidata za direktorja zavoda.
Matjaž Gruden je povedal, da pri ideji o ustanovitvi tega zavoda sodeluje že od vsega
za etka. Kot direktor Javnega zavoda Trubarjevi kraji želi takoj formirati ekipo na Rašici, kjer
je sedež zavoda. V za etku naj bi takoj zaposlili tajnika zavoda, dobili svojo telefonsko
številko in spletno stran. Potrebno bi bilo tudi poiskati generalnega pokrovitelja za delovanje
zavoda. Iz prihodnjih ob inskih prora unov naj bi se financiralo investicijsko vzdrževanje
objektov in delovanje organov zavoda, na za etku, v prvih dveh letih pa naj bi se financiralo
tudi delo zaposlenih. Predvideva povezovanje zavoda s podobnimi zavodi v bližnji okolici in
drugod po Sloveniji.
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da je Matjaž Gruden pri snovanju javnega zavoda
sodeloval od vsega za etka. Županova funkcija je po mnenju pravosodnega ministrstva in
Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko združljiva s položajem
direktorja javnega zavoda, katerega ustanovitelj je ob ina. Sam za mesto direktorja ni
kandidiral, ker ima dovolj drugih obveznosti. Kljub temu pa meni, da bo lahko pomagal
Matjažu Grudnu pri navezovanju stikov z Ministrstvom za kulturo in ostalimi pristojnimi, da
bi zavod dobil grad Turjak v upravljanje.
Polona Cvelbar je pohvalila predstavitev in program kandidata ter vprašala, ali so
finan na sredstva že predvidena v prora unu. Župan je pritrdil, da so za letošnje leto v
prora unu že predvidena sredstva za delovanje zavoda.
Andrej Kraševec je potrdil, da je Matjaž Gruden najprimernejši kandidat. V
informaciji komisije za prepre evanje korupcije je bilo navedeno, da je ob inski svetnik lahko
direktor javnega zavoda. V svojih lankih je napisal, da obstaja možnost korupcije, ne pa, da
je do korupcije v resnici prišlo. Izrazil se je malo nerodno.

Matjaž Gruden je povedal, da na rtuje najprej pripravo in sprejetje statuta zavoda,
takojšnjo zaposlitev tajnika zavoda, v naslednjih letih tudi zaposlitev vodi a na Rašici,
vzdrževalca vseh objektov in isto nazadnje tudi direktorja zavoda.
Tatjana Devjak je pojasnila, da Ministrstvo za kulturo objavlja razpise za
sofinanciranje raznih dejavnosti, na katere se lahko prijavijo samo društva in zavodi, ob ine
pa ne.
Z devetimi glasovi ZA (dva nista želela glasovati) je bil za direktorja Javnega
zavoda Trubarjevi kraji soglasno imenovan Matjaž Gruden. Direktor javnega zavoda je
imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj.
Ad 1. Varnostno poro ilo Policijske postaje Ljubljana Vi za obmo je ob ine Velike
Laš e za leto 2006
Na sejo je prišel komandir Policijske postaje Ljubljana Vi Edvard Cvetko in po
kratkem pozdravnem nagovoru predstavil varnostno poro ilo za leto 2006. Od skupno 7500
kaznivih dejanj v letu 2006 na obmo ju PP, se jih je samo 85 zgodilo na obmo ju ob ine
Velike Laš e.
Žal pa sta se od skupno sedmih prometnih nesre s smrtnim izidom na obmo ju PP kar
dve zgodili na obmo ju ob ine Velike Laš e na glavni cesti G2-106. Na tej cesti so policisti
tudi najbolj prisotni.
Župan se je zahvalil za predstavitev in povedal, da se je v letu 2006 na 186 km
ob inskih cest zgodilo 10 prometnih nesre , na 15 km državne ceste skozi ob ino pa kar 30.
Po ve kratnih urgencah je bil preplasten odsek glavne ceste pod Lo nikom, ki je od takrat
bistveno varnejša. Župan je izrazil željo, da bi bili policisti kdaj prisotni tudi v naseljih, kjer se
pojavlja veliko problemov z neustreznim parkiranjem, objestnostjo.
Ladka Deterding je opozorila na velike luknje v asfaltu na glavni cesti pri Malem
Lo niku in na izredno slab asfalt na odseku Rašica - Velike Laš e.
Tatjana Devjak je vprašala, zakaj je delež raziskanih kaznivih dejanj na obmo ju PP
Ribnica bistveno višji. Komandir je odgovoril, da je na obmo ju PP Ribnica le 400 kaznivih
dejanj letno in je zato tudi raziskanost boljša.
Sonja Ratej Pirkovi je opozorila, da bi bilo dobro, e bi bili policisti prisotni kdaj tudi
v Velikih Laš ah (kajenje marihuane v okolici šole) in tudi v naselju Velike Laš e kdaj
postavili radar.
Jakob Jakli je povedal, da bi bila ob asna prisotnost policistov ob petkih v poznih
urah na obmo ju ob ine nujna.
Franci Modic je opozoril na tri hude prometne nesre e v zadnjem asu v Velikih
Laš ah nad mlekarno.
Polona Cvelbar je povedala, da se na telefonsko številko policijske pisarne v Velikih
Laš ah ni nih e oglašal. Komandir Edvard Cvetko je povedal, da imajo sedaj tudi iz policijske
pisarne Velike Laš e prevezavo na PP Vi in redno sprejemajo telefonske klice. V letošnjem
letu so imeli v pisarni v Velikih Laš ah samo en obisk.
Jože Pirman je povedal, da je na cesti Turjak – Grosuplje omejitev hitrosti skozi
Turjak 40 km/h, pa hitrosti vozil v jutranjih urah za 100 % presegajo dovoljeno hitrost.
Dobrodošla bi bila kakšna radarska kontrola. Na obmo ju ob ine je tudi pogosta vožnja ez
polno rto.
Andrej Kraševec je pripomnil, da je še bolj nevarna hitra vožnja po makadamu, zato
predlaga im prejšnje asfaltiranje makadamskih cest, da bo promet bolj varen.
Komandir Edvard Cvetko je za izboljšanje varnosti predlagal ustanovitev sosveta za
varnost, ki naj bi se ve krat sestajal in tudi policiji posredoval informacije za zagotavljanje
ve je varnosti na obmo ju ob ine. Policijskega oddelka v Velikih Laš ah pa zaenkrat glede na
število policistov v PP Vi realno ni pri akovati.

Ad 4. Sklep o razrešitvi in imenovanju lana sveta Javnega zavoda Trubarjevi kraji
Tatjana Devjak je povedala, da je bil Matjaž Gruden imenovan za direktorja Javnega
zavoda Trubarjevi kraji, zato ne more biti hkrati tudi lan sveta zavoda in ga je potrebno kot
lana sveta razrešiti. Kot lana sveta zavoda je predlagala Antona Zakrajška.
Franci Modic je menil, da Marko Žužek ne more biti lan sveta javnega zavoda,
katerega ustanovitelj je ob ina in hkrati predsednik nadzornega odbora ob ine. Predlagal je,
da se to preveri pri pristojnih službah.
Župan je vprašal, e je še kakšen drug kandidat za lana sveta zavoda. Andrej
Kraševec je predlagal Polono Cvelbar.
Najprej so svetniki glasovali o v gradivu predlaganem predlogu.
S sedmimi glasovi ZA in tremi PROTI (eden ni glasoval) je bil sprejet naslednji
sklep.
V svetu Javnega zavoda Trubarjevi kraji se razreši Matjaž Gruden, Jontezova 9,
Velike Laš e.
V svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji se imenuje Anton Zakrajšek, Mala
Slevica 36, Velike Laš e.
Ad 5. Sklep o imenovanju odgovornega urednika ob inskega glasila Trobla
Pred sejo ob inskega sveta se je sestal izdajateljski svet ob inskega glasila.
Obravnaval je edino prispelo prijavo za mesto odgovornega urednika ob inskega glasila.
lani izdajateljskega sveta so ob inskemu svetu predlagali v imenovanje prijavljenega
kandidata Miha Merljaka.
Franci Modic, Franc Debeljak, Jakob Jakli , Sonja Ratej Pirkovi in Andrej Kraševec
so izrazili podporo kandidatu zaradi njegove neodvisnosti in neobremenjenosti.
Polona Cvelbar je povedala, da kandidat ne ustreza vsem razpisnim kriterijem, zato ne
namerava glasovati.
Tudi Tatjana Devjak je povedala, da o kandidatu ne bo glasovala.
Soglasno, z devetimi glasovi ZA (dve nista glasovali) je bil za odgovornega
urednika ob inskega glasila Trobla imenovan Miha Merljak, stanujo Gradež 25,
Turjak.
Ad 6. Sklep o odprodaji celotnega poslovnega deleža Ob ine Velike Laš e v družbi Javni
Holding Ljubljana d.o.o.
Župan je povedal, da se bo Holding Ljubljana d.o.o. v prihodnje preoblikoval,
infrastruktura pa se bo po teritorialnem na elu prenesla na ob ine. Glede na dejstvo, da bi kot
družbeniki že sedaj morali sofinancirati investicije na obmo ju MOL v JP Žale, Parkiriš a .. je
župan ocenil, da se je smiselno umakniti, ker bi sedaj še nekaj dobili. Problem predstavlja
edino JP Snaga, nobeno drugo javno podjetje iz Holdinga ne vpliva na ob ino Velike Laš e. Z
JP Snaga bi Ob ina Velike Laš e podpisala koncesijsko pogodbo. Osnovna vrednost za
prodajo je pred petimi leti ocenjena vrednost Holdinga pomnožena z dva in revalorizirana do
januarja 2007. MOL je pripravljena izpla ati delež ob ine Velike Laš e v dveh obrokih v
obdobju enega leta od podpisa pogodbe. Župan je povedal, da nimamo mehanizmov, da bi
lahko izsiljevali MOL.
Sonja Ratej Pirkovi je pripomnila, da ima VO-KA nižjo vodarino. Župan je pojasnil,
da le zato, ker je enotna za vse vodovode, s katerimi upravlja VO-KA in ker država ne
dovoljuje povišanja cen vode.
Jože Pirman je povedal, da se strinja s prodajo, vprašal je ali lahko za obmo je Turjaka,
kjer se je zara unavala tudi kanalš ina, le-to dobimo nazaj. S prodajo deleža v Snagi se strinja
samo v primeru, e bo cena ostala enaka.

Župan je pojasnil, da smo okoljsko dajatev za izvajanje investicij že sedaj dobivali nazaj
za investicije v kanalizacijo Velike Laš e. V JP Snaga pa lahko pri akujemo tri tarife:
- za družbenike,
- za ob ine, ki so bile v preteklosti v Holdingu (nekoliko višja tarifa),
- za ostale ob ine (najvišja tarifa).
Andrej Kraševec je vprašal, ali je možna delna odprodaja deleža in kaj imajo od odprodaje
ob ani. Kako je s prevozi LPP. Župan je odgovoril, da delna odprodaja ni možna. Denar iz
Ob ine naj bi šel v korist ob anov. Zaenkrat naj bi avtobusna proga Rob – Zapotok –
Ljubljana ostala. V prihodnje naj bi šolski avtobus brezpla no pobiral ostale ob ane.
Z desetimi glasovi ZA (eden ni glasoval) je bil soglasno sprejet naslednji sklep.
Ob inski svet Ob ine Velike Laš e se strinja z odprodajo celotnega poslovnega deleža
Ob ine Velike Laš e (0, 39%) v družbi Javni Holding Ljubljana d.o.o. pod naslednjimi
pogoji:
- prodajna cena znaša. 1.056.000,00 EUR oz. 253.059.840,00 SIT;
- pla ilo kupnine se mora izvesti v roku najve 60 dni po sklenitvi pogodbe o
prodaji poslovnega deleža, pri emer se lahko za najve polovico dogovorjene
kupnine dogovori odlog pla ila za as najve 12 mesecev, pri emer za odloženi
znesek pla ila velja ban na obrestna mera za vezane depozite za as vezave nad
12 mesecev;
- posebni pogoji: vsa infrastruktura Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o., ki leži na
obmo ju ob ine Velike Laš e, se prenese v last in posest Ob ine Velike Laš e.
Poslovni odnos v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki se bo urejal lo eno s koncesijsko pogodbo.
Sejo je zapustil Joško Ahec.
Ad 7. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Matjaž Gruden je zaradi imenovanja za direktorja javnega zavoda podal odstopno
izjavo kot lan ob inskega sveta.
Jože Pirman je povedal, da namerava Anton Petri z Malega Lo nika postaviti
kapelico na mestu, kjer je stala lipa. Ob ina naj poskrbi, da se bo lipa do konca odstranila.
Hkrati Anton Petri prosi za finan no pomo pri postavitvi kapelice. Župan je povedal, da naj
o tem, kam naj bi dali posekano lipo, povejo krajani. Postavitev kapelice je v privatnem
interesu, zato se težko sofinancira iz ob inskih sredstev.
Jože Pirman je dal še pobudo za ustanovitev ožjih delov ob ine, krajevnih skupnosti,
ki naj bi bile bolj aktivne in bolj resne kot sedanji krajevni odbori. Svojo pobudo je podal tudi
v pisni obliki in jo skupaj z zapisnikom zbora krajanov Turjaka, ki ga je sklical KTZ, razdelil
vsem prisotnim.
Jože Pirman je želel predstaviti še tretjo pobudo, vendar ga je župan prekinil, ker je
prekora il v poslovniku predvidenih pet minut.
Franci Modic je pri tej to ki ponovno dal pobudo za preveritev združljivosti funkcije
predsednika nadzornega odbora s lanom sveta zavoda.
Polona Cvelbar je vprašala, ali ima ob ina strategijo odvajanja in iš enja odpadnih
voda za celotno ob ino in e bi lahko to predstavili na seji ob inskega sveta.
Opozorila je na slab televizijski signal in nedostopnost interneta na nekaterih obmo jih
ob ine. Povedala je, da so tudi v Robu nekateri krajani izrazili pobudo za ustanovitev KS.
Ladka Deterding je dala pobudo za ureditev ob inskega središ a. Ponavadi so gasilci
spomladi izvedli istilno akcijo. Skozi celo leto pa bi bilo potrebno skrbeti za redno iš enja
trga in javnih površin.

Andrej Kraševec je vprašal, ali je kaj novega glede vlaganja v telekomunikacijsko
omrežje. Ponovno je dal pobudo, da bi župan im prej sklical zbor krajanov v Rutah, da bi
imenovali nov krajevni odbor. Pogreša bolj prisotnega župana.
Vprašal je še, koliko je stala vodovodna vrtina v Rutah, koliko so zanjo pla ali krajani
in v primeru, e za to ni pravne podlage zahteval, naj se denar takoj vrne.
Glede odprodaje POŠ Mohorje je vprašal, komu je bila prodana in za kakšen denar.
Krajani so šolo udarniško gradili. Glede dostopa do interneta v Rutah nameravajo zbrati
interesente.
Franci Modic je vprašal, zakaj se še ni za ela gradnja cest, predvidena v prora unu.
Ad 8. Poro ilo župana
Župan je svetnike obvestil, da od 1. februarja 2007 funkcijo župana opravlja
nepoklicno.
Glede gradnje cest je povedal, da je pogodba za asfaltiranje odseka ceste Purka e –
Centa že podpisana. Z deli bodo za eli v kratkem. Za eli so tudi z vzdrževanjem cest,
iš enjem propustov, urejanjem bankin. Za dve investiciji – cesta Turjak – Podturjak in
plo nik Turjak pa akamo na sklep o sofinanciranju s strani države.
Z društvi bodo za sofinanciranje prireditev in programov sklenjene pogodbe v zneskih,
ki so bili odobreni.
Glede KTZ Turjak je župan povedal, da se sam s tem ni ukvarjal, ima pa mnogo
vedenj o tej zadevi. KTZ je za el s tožbo, ob ina pa jo je na 2. stopnji dobila. V prihodnje bo
ob ina pobirala najemnine za poslovne prostore, s katerimi je do sedaj gospodaril KTZ,
najemnine se bodo stekale v ob inski prora un.
Krajevne skupnosti v sedanjosti nimajo nobene ve je veljave kot krajevni odbori. S
spremembo statuta (dvotretjinska ve ina) se lahko ustanovijo tudi krajevne skupnosti.
Kulturno turisti nega zavoda Turjak ni mogo e primerjati z Javnim zavodom
Trubarjevi kraji. Župan ima dve pri i, da so želeli odkupiti in lastniniti premoženje KTZ.
Javni zavod Trubarjevi kraji pa je v ob inski lasti in nima lastnega nepremi nega premoženja.
Župan je Jožetu Pirmanu zastavil javno vprašanje, naj navede eno prireditev, ki jo je
organiziral KTZ Turjak. Reševanje problematike KTZ bo potekalo po sodni poti. Glede sklica
zbora krajanov je opozoril, da je v statutu ob ine navedeno kdo in na podlagi esa ga lahko
skli e. Krajevni odbor Turjak se je enkrat letno sestajal in dajal pobude na ob ino.
V nadaljevanju je župan poro al, da je objavljen razpis za izbiro izvajalca za gradnjo
telovadnice v Velikih Laš ah.
Po informacijah Telekoma naj bi letos do vseh gospodinjstev v Velikih in Malih
Laš ah napeljali opti ni kabel.
Jože Pirman je župana pozval, naj skli e zbor krajanov v Turjaku.

Seja je bila zaklju ena ob 21.45.
Zapisala:
Jerica Tomši Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

