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Z A P I S N I K
6. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Velike Laš e, ki je bila v sredo, 23. maja 2007 ob
19. uri v sejni sobi Ob ine Velike Laš e
Prisotni lani ob inskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Ladka
DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLI , Franci MODIC,
Sonja RATEJ PIRKOVI
Odsotni lani ob inskega sveta: Franc DEBELJAK, Andrej KRAŠEVEC, Jože PIRMAN,
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 osem svetnikov. Trije svetniki so se opravi ili, da se seje ne
bodo mogli udeležiti.
Potrditev zapisnika 5. redne seje in 2. dopisne seje.
Župan je povedal, da na oba zapisnika ni prejel pripomb. Matjaž Gruden je pojasnil, da je
umaknil svojo odstopno izjavo, saj je bilo ugotovljeno, da bi njegov odstop pomenil nove
lokalne volitve, na katerih bi se volilo enega lana ob inskega sveta.
Župan je poro al, da smo na vprašanje Francija Modica o združljivosti funkcije
predsednika nazornega odbora s lanstvom v svetu OŠ in svetu javnega zavoda dobili uraden
odgovor Službe vlade RS za lokalno samoupravo, da so funkcije združljive. Prispevek
uporabnikov vodovoda Rute za priklju itev na nov vodni vir (vprašanje Andreja Kraševca) je
bil pobran na podlagi dveh sklepov ob inskega sveta, ki sta bila objavljena v Uradnem glasilu
Ob ine Velike Laš e.
Soglasno, z osmimi glasovi ZA sta bila potrjena zapisnika 5. redne in 2. dopisne seje
ob inskega sveta.
Župan je iz predlaganega dnevnega reda umaknil to ko 6, ker se še ni sestala statutarno
pravna komisija.
Soglasno, z osmimi glasovi ZA, je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
2. Poro ilo odborov
3. Sklep o razrešitvi in imenovanju lana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

4. Imenovanje lana uredniškega odbora ob inskega glasila
5. Obravnava statuta Javnega zavoda za kulturo in turizem Ob ine Velike Laš e – Trubarjevi
kraji
6. Predlog pravilnika o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov delovnih teles
ob inskega sveta in lanov drugih ob inskih organov Ob ine Velike Laš e ter o povra ilih
stroškov
7. Sklep o podelitvi priznanj Ob ine Velike Laš e v letu 2007
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
9. Poro ilo župana
Ad 1. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je
predstavil predsednik sveta Robert Štaba. Odlok dolo a ustanovitev SPVCP, število lanov
sveta in njegove naloge.
Soglasno, z osmimi glasovi ZA, je bil sprejet odlok o ustanovitvi Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Ad 2. Poro ilo odborov
Tatjana Devjak je poro ala o seji odbora za družbene dejavnosti. Odbor je
obravnaval problematiko oblikovanja oddelkov prvega razreda na centralni šoli v novem
šolskem letu in prostorsko problematiko, ki se ob tem pojavlja. Seznanil se je s programom
gledališkega abonmaja v prihodnji sezoni ter obravnaval vlogo društva Zarja spominov glede
potrebnih del pri spominskem obeležju talcem ob pokopališ u v Velikih Laš ah.
Ladka Deterding je poro ala, da se je pred sejo sestala komisija za priznanja in
odlikovanja glede podelitve ob inskih priznanj in komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja glede imenovanja enega lana uredniškega odbora, ki ga imenuje ob inski svet.
Robert Štaba je poro al o dveh sejah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu. Svet je sprejel poslovnik o svojem delu. V okviru sveta sta se oblikovali dve
komisiji. Prva za vzgojo in preventivno dejavnost, druga pa za tehni na vprašanja (nujna
posodobitev državne ceste, stanje prometne varnosti na ob inskih cestah – alkohol, hitrost,
prevozi otrok…). Na rtujejo uvajanje prijaznih ukrepov za opozarjanje voznikov – merilci
hitrosti, radarske table. Svet bo tudi odprt za sprejemanje pobud ob anov.
Marko Žužek je poro al o prvem rednem pregledu nadzornega odbora v tem letu.
Odbor je pregledal dodeljevanje sredstev društvom na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje prireditev in programov s podro ja športa, kulture, turizma in kmetijstva ter
predlagal, da se v prihodnje dosledno upošteva razpisne pogoje (nekatera društva prijavi niso
priložila poro ila o delu v preteklem letu). Seznanili so se s potekom javnega razpisa za
gradnjo telovadnice v Velikih Laš ah.
Ugotovili so, da ob ina še vedno nima prihodkov od najemnin za poslovne prostore v
Turjaku, ki jih je po sklepu višjega sodiš a dobila od Kulturno turisti nega zavoda Turjak.
Ob ina je najemnikom že poslala dopis in jih pozvala, da dostavijo najemne pogodbe.
Župan je na koncu poro anja povzel, da je zadovoljen, ker je predsednik SPVCP
strokovnjak na tem podro ju. Naredili so dobre predloge za izboljšanje prometne varnosti v
ob ini (posodobitev državne ceste, aktivnosti v šoli). Najbrž bo ob ini uspelo dobiti še
dodatno radarsko tablo, tabla v Turjaku je namre sposojena in jo bo treba vrniti. Predvidena
je ureditev avtobusnih postajališ , hodnikov in prehodov za pešce ob glavni cesti.
Tatjana Devjak je na poro ilo nadzornega odbora pripomnila, da so bili predsedniki
društev, ki niso poslali poro il opomnjeni in so ustno obljubili, da jih bodo im prej poslali.
Župan je v zvezi z najemnimi pogodbami v prostorih Doma krajanov v Turjaku
povedal, da je ob ina že pridobila ve ino najemnih pogodb, vendar bodo pred sklepanjem

novih pogodb lani ob inskega sveta dolo ili višino najemnine za poslovne prostore. Prvi
podatki kažejo, da so imeli najemniki razli ne najemnine za enakovredne poslovne prostore.
Jakob Jakli je predlagal, da se novi merilec hitrosti ponovno postavi v Turjaku.
Ad 3. Sklep o razrešitvi in imenovanju lana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naj bi se zamenjal predstavnik
ob inske uprave. V skladu s pravkar sprejetim odlokom naj bi v svet imenovali tudi
predstavnika vrtca.
Soglasno, z osmimi glasovi ZA, je bil sprejet naslednji sklep.
V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se razreši Roman Struna –
ob inska uprava.
V svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujeta:
- Marija Ivanc ampa – ob inska uprava,
- Tatjana Marolt, vrtec Son ni žarek.
Ad 4. Imenovanje lana uredniškega odbora ob inskega glasila
Ladka Deterding je poro ala, da je prispel samo en predlog za lana uredniškega
odbora. Ob inski odbor SDS je predlagal, da se ponovno imenuje dosedanjo lanico Majdo
Kova i Cimperman.
Soglasno, s sedmimi glasovi ZA (eden od svetnikov ni glasoval), je bil sprejet
naslednji sklep.
Ob inski svet Ob ine Velike Laš e imenuje v uredniški odbor ob inskega glasila
Majdo Kova i Cimperman, stanujo o Rašica 70, Velike Laš e.
Ad 5. Obravnava statuta Javnega zavoda za kulturo in turizem Ob ine Velike Laš e –
Trubarjevi kraji
Matjaž Gruden, direktor javnega zavoda je povedal, da je v odloku o ustanovitvi
Javnega zavoda Trubarjevi kraji predvideno, da bo imel javni zavod tudi statut. Tudi nekateri
drugi javni zavodi imajo statut, ki pa je v vseh primerih povzetek oz. skrajšana verzija odloka.
Sonja Ratej Pirkovi je vprašala ali je mnenje sveta javnega zavoda zavezujo e za
ob inski svet. Matjaž Gruden je odgovoril, da ni zavezujo e. Glavni organ je ustanovitelj, to
je ob inski svet ob ine.
Polona Cvelbar je opozorila, da bi se bilo pri imenovanju lanov sveta zavoda treba
izogibati konfliktu interesov oz. nezdružljivosti opravljanja te funkcije z nekaterimi
dejavnostmi, povezanimi z delovanjem zavoda. Župan je pojasnil, da lahko ob inski svet
kadarkoli zamenja lane sveta zavoda, ki jih imenuje.
Soglasno, z osmimi glasovi ZA, je bil sprejet naslednji sklep.
Ob inski sveta Ob ine Velike Laš e daje soglasje k Statutu Javnega zavoda za
kulturo in turizem Ob ine Velike Laš e – Trubarjevi kraji.
Ad 6. Predlog pravilnika o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov delovnih
teles ob inskega sveta in lanov drugih ob inskih organov Ob ine Velike Laš e ter o
povra ilih stroškov
Jerica Tomši Lušin je povedala, da predlagani pravilnik povzema do sedaj veljavni
pravilnik, višine sejnin so enake oz. zaokrožene na evre brez decimalk, upošteva pa zakonske
in podzakonske novosti - zakon o sistemu pla v javnem sektorju in državni odlok o pla ah
funkcionarjev. Novost je opredelitev o višini sejnine glede na asovno prisotnost na seji.
Soglasno, z osmimi glasovi ZA, je bil sprejet pravilnik o pla ah ob inskih
funkcionarjev in nagradah lanov delovnih teles ob inskega sveta in lanov drugih

ob inskih organov Ob ine Velike Laš e ter o povra ilih stroškov s pripombo, da se prvi
stavek tretjega odstavka 6. lena spremeni in se po novem glasi: »Pla ilo za opravljanje
funkcije se izpla uje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi ob inska uprava in sicer
polna sejnina za najmanj 50% asovno prisotnost na seji in polovi na sejnina za manj
kot 50 % asovno prisotnost na seji.«
Ad 7. Sklep o podelitvi priznanj Ob ine Velike Laš e v letu 2007
Ladka Deterding je poro ala, da so do roka prispeli predlogi za podelitev treh priznanj
ob ine. KUD Primož Trubar je za podelitev priznanja ob ine predlagal Janeza Grudna,
Ob inski odbor SDS pa je predlagal Cerkveni mešani pevski zbor župnije Velike Laš e in
ebelarsko društvo Velike Laš e.
Soglasno, z osmimi glasovi ZA, je bila imenovana volilna komisija za izvedbo
tajnega glasovanja v sestavi Ladka Deterding, Polona Cvelbar in Sonja Ratej Pirkovi .
Sledilo je tajno glasovanje, ki so se ga udeležili vsi prisotni svetniki, skupaj osem.
Na volitvah so posamezni kandidati za priznanje ob ine Velike Laš e dobili naslednje
število glasov:
- ebelarsko društvo Velike Laš e
7 glasov,
- Janez Gruden
4 glasove,
- Mešani pevski zbor župnije Velike Laš e 4 glasove.
Potrebno ve ino opredeljenih glasov je dobilo samo ebelarsko društvo Velike
Laš e. Sprejet je bil sklep, da se priznanje ob ine Velike Laš e v letu 2007 podeli
ebelarskemu društvu Velike Laš e.
Ad 8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Jakob Jakli je dal pobudo, da bi ob ina dala natisniti zemljevid ob ine z ozna enimi
pohodnimi potmi. Tajnica je povedala, da je ob ina tak zemljevid izdala letos spomladi in ga
je na koncu seje razdelila navzo im.
Jakob Jakli je dal še pobudo za širitev pokopališ a v Velikih Laš ah. Župan je
odgovoril, da je po zagotovilih koncesionarja na pokopališ u Velike Laš e zaenkrat še dovolj
prostora, vendar bo ob inska uprava ponovno preverila ali je že potrebno razmišljati o širitvi.
Franci Modic je vprašal, zakaj niso zasajene ciprese ob obzidju pokopališ a tudi v
smeri železniške postaje. Župan je odgovoril, da so bile ciprese zasajene ob zidu, ki je najbolj
izpostavljen pogledom, da vizualno polepšajo obzidje.
Franci Modic je še vprašal, ali je že izbran izvajalec za gradnjo telovadnice. Župan je
odgovoril, da je na javni razpis prispelo šest ponudb. Sklep o izbiri izvajalca je podpisal
v eraj in je bil danes (23. 5. 2007) poslan ponudnikom. Izbrani izvajalec je Lesnina
inženiring. Glede na natan no oceno vseh ponudb župan upa, da ne bo prišlo do zahtevka za
revizijo in bo gradbeno pogodbo lahko im prej podpisal.
Modic Franci je glede na problematiko in ob utljivost vprašanja ter seveda kakšno
pristojnost ima ob ina; predlagal odstranitev sve in rož ob državni cesti (G 2 106) na
lokacijah, kjer so se zgodile prometne nesre e s smrtnim izidom, ker ne sodijo v okolje ob
cesti in jih prinašalci tudi ne pospravljajo za seboj.
Polona Cvelbar je predlagala, da bi zadolžili vsa gasilska društva, da bi poiskala
(predvsem podzemne) in preizkusila vse hidrante. Župan je odgovoril, da je to po koncesijski
pogodbi obveznost koncesionarja.
Joško Ahec je vprašal, kaj je z denarjem od iger na sre o, ki naj bi od igralnice Kongo
pripadal Ob ini Velike Laš e. Župan je povedal, da so ta sredstva predvidena v prora unu in
sproti tudi prihajajo na ob inski ra un.
Polona Cvelbar je vprašala, kako potekajo aktivnosti v okviru obrtne cone v Turjaku.
Tajnica je odgovorila, da je podpisana pogodba za izdelavo ob inskega podrobnega

prostorskega na rta in izdelan geodetski posnetek ter potrebna parcelacija. Glede na odlo bo
Ministrstva za okolje bo potrebno zaradi velikosti nad 5 ha izdelati okoljsko poro ilo in
revizijo okoljskega poro ila.
Sonja Ratej Pirkovi je zasledila, da namerava T2 v Velikih Laš ah zgraditi svojo
centralo. Predlagala je, naj ob inska uprava naveže stik s T2 in preveri možnosti priklju itve
tudi ostalih naselij v ob ini na njihovo omrežje.
Sonja Ratej Pirkovi je še opozorila na zapiranje starih in uporabljanih pešpoti s strani
lastnikov (primer poti pod vrtcem) in vprašala, kdaj se v Laš ah lahko nadejamo redarske
službe. Župan je odgovoril, da ob ina inšpekcijske in redarske službe skupaj z ostalimi
ob inami ne bo ustanovila, dokler se ne oblikujejo pokrajine. Tudi sam je parkiranje
nekaterih v Velikih Laš ah na neprimernih mestih ozna il za objestnost. Mogo e bi se
problem neprimernega parkiranja lahko ublažil tudi z organizacijo javnega protesta.
Matjaž Gruden je vprašal, kako poteka prodaja deleža Ob ine Velike Laš e v
Holdingu Ljubljana d.o.o. Župan je odgovoril, da bo po zadnjih informacijah Mestna ob ina
Ljubljana zaprosila za podaljšanje roka javnega poziva, v katerem je potrebno dati izjavo o
odkupu, saj do sprejema rebalansa, predvidoma v septembru 2007, MOL nima zagotovljenih
sredstev za ta nakup.
Ad 9. Poro ilo župana
Župan je v povedal, da poleg izvajalca del za gradnjo telovadnice z zbiranjem ponudb
iš emo tudi izvajalca za nadzor nad gradnjo in za nadzor varstva pri delu. Pravkar je
zaklju ena prva investicija, asfaltiranje dela ceste Centa – Purka e, nekaj ostalih investicij je
že v teku, za investiciji asfaltiranje ceste Turjak – Podturjak in izgradnjo hodnikov za pešce v
Turjaku pa akamo na sklep o sofinanciranju Službe vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. V kratkem bodo tudi zarisane rte na nekaterih lokalnih cestah in
opravljena košnja ob cestah.
Župan je svetnike seznanil tudi s svojim dopisom na Telekom z dne 8. marca 2007, na
katerega pa še ni dobil odgovora.
Ob ina bo ponatisnila knjigo Ivana Puclja Vesela pisarija. Predstavitev ponatisa bo ob
ob inskem prazniku.
Vse prisotne je povabil na prireditve ob ob inskem prazniku, še posebej pa na
slavnostno akademijo, ki bo v petek, 8. junija zve er.
Seja je bila kon ana ob 20.45.
Zapisala:
Jerica Tomši Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

