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Z A P I S N I K
1. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Velike Laš e, ki je bila v sredo, 4. julija 2007 ob
20. 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 , Franci
MODIC, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVI , Anton B. STRAH
Odsotni lani ob inskega sveta: Andrej KRAŠEVEC
Ostali prisotni: Jerica TOMŠI LUŠIN – tajnica ob ine, Grega HO EVAR – študent FDV
na praksi, predstavniki kabelske TV Velike Laš e, radia Zeleni val in radia Urban.
Sejo je po pooblastilu župana sklicala podžupanja dr. Tatjana Devjak in jo tudi vodila.
Na za etku seje je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je seja sklep na, saj je na seji
prisotnih enajst svetnikov. En svetnik se je opravi il, da se seje ne bodo mogel udeležiti.
Soglasno, z enajstimi glasovi ZA, je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Opredelitev ob inskega sveta do vladnega predloga obmo ij pokrajin v Sloveniji in
pobude županov o ustanovitvi samostojne pokrajine
2. Predlog pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3. Predlog pravilnika o dodeljevanju pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v ob ini Velike Laš e

Ad 1. Opredelitev ob inskega sveta do vladnega predloga obmo ij pokrajin v Sloveniji
in pobude županov o ustanovitvi samostojne pokrajine
Podžupanja je predstavila vsebino prve to ke dnevnega rada. Na kratko je predstavila
vse predlagane pokrajine (14) in predvidene lokacije sedežev novih pokrajin. Posebno je
omenila Osrednjeslovensko pokrajino, s sedežem Ljubljani, kamor po vladnem predlogu
spada tudi ob ina Velike Laš e.
Povedala je, da bo v primeru, e se Ljubljano dolo i za samostojno pokrajino,
potrebno oblikovati ustrezne alternative pri oblikovanju novih pokrajin, kamor bi se po novem
uvrstila tudi ob ina Velike Laš e. Omenila je tudi novo poimenovanje novonastalih pokrajin.

V nadaljevanju je omenila tudi problematiko pri funkcijah in pristojnostih pokrajin v odnosu
do sedanjih lokalnih skupnosti in upravnih enot. Predlagala je razpravo o alternativnih
rešitvah pokrajin.
Tajnica ob ine Jerica Tomši Lušin je predstavila sklepe (predloge) županov, iz
sestanka na Gradu Turjak, ki je bil sklican za razpravo o pokrajinah. Predstavila je pobudo
županov za ustanovitev nove pokrajine južno od Ljubljane (od Barja do Kolpe). Pojasnila je
tudi dilemo nekaterih županov glede uvrstitve v dolo eno pokrajino.
Podžupanja je izrazila strinjanje z uvrstitvijo ob ine Velike Laš e v
Osrednjeslovensko pokrajino s sedežem v Ljubljani.
Franci Modic je postavil vprašanje, kolikšna je realna možnost, da se ustanovi
samostojna ljubljanska pokrajina, ki bi izlo ila bližnje ob ine, med njimi tudi ob ino Velike
Laš e.
Ladka Deterding in Jakob Jakli sta izrazila strinjanje z predlaganim sklepom, da se
ob ina Velike Laš e priklju i Osrednjeslovenski pokrajini.
Podporo sklepu je izrazila tudi Polona Cvelbar.
Prav tako je Jože Pirman izrazil podporo predlaganemu sklepu in povedal je tudi, da se
strinja s alternativnim predlogom ko evskega župana Janka Vebra, ki vklju uje v
Osrednjeslovensko pokrajino tudi Ribnico in Ko evje.
Tajnica ob ine Jerica Tomši Lušin je obrazložila možnosti ustanovitve samostojne
Ljubljanske pokrajine.
Matjaž Gruden je predlagal novi predlog sklepa in sicer, da se zavrne vladni predlog in
je predlagal, da se ob inski svet opredeli proti ustanavljanju pokrajin. Svoje stališ e je
obrazložil s tem, da pokrajin kot organizacijskih enot ne potrebujemo in da Vlada RS svojega
predloga ni pripravila na strokovnih temeljih. Izrazil je zaskrbljenost zaradi neresnosti vladnih
predlogov glede pokrajin.
Podžupanja je obrazložila nujnost oblikovanja pokrajin v skladu z novimi možnostmi
rpanja sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije. Kot odgovor Matjažu Grudnu pa je
dodala, da je oblikovanje pokrajin dejstvo in da se mora ob inski svet izre i za takšno ali
druga no alternativo.
Anton Strah je povedal, da so pokrajine dejstvo in da bo Vlada RS vztrajala na svojem
predlogu, ki ga je predložila ob inam. Izrazil je strinjanje z vladnim predlogom.
Sonja Ratej Pirkovi je izrazila nestrinjanje s številom predlaganih pokrajin, saj se ji
zdi število 14 ob utno preve , predlagala je 2 ali 3 pokrajine. Izrazila je tudi nezadovoljstvo z
upravnimi storitvami v Ljubljani.
Franci Modic je postavil vprašanje, kje bi bil sedež novoustanovljene pokrajine.
Podžupanja je odgovorila, da je to stvar dogovora in da je možnih ve alternativ npr.
Grosuplje, Ribnica in tudi Velike Laš e.
Tajnica ob ine Jerica Tomši Lušin je pojasnila vlogo in pristojnosti ob inskih svetov
in županov pri oblikovanju alternativnih predlogov pokrajin.
Podžupanja je pod prvo to ko dnevnega reda predlagala dva sklepa:
S sedmimi glasovi ZA in tremi PROTI ( 1 svetnik ni glasoval) je bil sprejet naslednji
sklep:
Ob inski svet Ob ine Velike Laš e soglaša s predlogom Vlade RS o oblikovanju
Osrednjeslovenske pokrajine.
S šestimi glasovi ZA in tremi glasovi PROTI ( 2 nista glasovala) je bil sprejet naslednji
sklep:
V primeru razpada Osrednjeslovenske pokrajine pa Ob inski svet Ob ine Velike Laš e
podpira pobudo županov o ustanovitvi samostojne pokrajine od Barja do Kolpe.

Ad 2. Predlog pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
Podžupanja je nadaljevala sejo z drugo to ko dnevnega reda in predala besedo tajnici
ob ine Jerici Tomši Lušin. Ta je podala obsežno vsebino predlaganega pravilnika o
oddajanju poslovnih prostorov v najem. Predstavila je primerjalne cene najemnin pri
sosednjih ob inah in predlagani cenik.
Anton Strah je postavil vprašanje v zvezi s komisijo iz 3. lena pravilnika in sicer
kakšne so njene pristojnosti pri sklepanju pogodb.
Jože Pirman je opozoril na spornost 3. lena in sicer v smislu imenovanja kot tudi
nadzora lanov komisije s strani župana. To je po njegovem mnenju nezdružljivo. Postavil je
tudi vprašanje glede najema v Domu krajanov Turjak in povedal, da so nekateri najemniki
vložili velika sredstva v obnovo objektov.
Tajnica ob ine Jerica Tomši Lušin je obrazložila pogoje najema v Domu krajanov
Turjak.
Matjaž Gruden je izrazil strinjanje s Jožetom Pirmanom glede 3. lena pravilnika in je
predlagal novo formulacijo drugega odstavka 3. lena in sicer: Komisijo imenuje Ob inski
svet. Podal je tudi predlog za nekoliko spremenjeno dikcijo 6. ter 13. lena pravilnika glede
višine najemnine oziroma dolo itve cene najema. Predlagal je, da bi se višina najemnine
višala sorazmerno s prihodkom najemnika.
Podžupanja je dala predloga na glasovanje:
SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep:
Spremeni se drugi odstavek 3. lena pravilnika, ki se po novem glasi: »Komisijo imenuje
Ob inski svet Ob ine Velike Laš e«
Spremeni se 2. stavek prvega odstavka 4. lena pravilnika, ki se po novem glasi:
»Komisija je za svoje delo odgovorna Ob inskemu svetu Ob ine Velike Laš e«
Predlog, da se v 6. in 13. lenu dopolni besedilo v tem smislu, da se izhodiš na višina
najemnine dolo i na m² ali pa se višina najemnine dolo i glede ne delež prihodka
najemnika je bil ZAVRNJEN s štirimi glasovi ZA in sedem PROTI.
SOGLASNO ZA je bil sprejet naslednji sklep:
Sprejme se pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem.
Ad 3. Predlog pravilnika o dodeljevanju pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v ob ini Velike Laš e
Podžupanja je prešla na zadnjo to ko dnevnega reda in sicer na razpravo o pravilniku
o dodeljevanju pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Ob ini
Velike Laš e. Besedo je predala tajnici ob ine Jerici Tomši Lušin.
Ta je vsebinsko razložila pravilnik in povedala, da je predlog pravilnika bil
obravnavan na odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in da na nanj ni bilo pripomb.
Poslan je bil tudi na resorno ministrstvo v usklajevanje, kjer so podali nekaj pripomb. Jerica
Tomši Lušin je naštela pripombe in jih razložila.
Matjaž Gruden je postavil vprašanje glede nekaterih strokovnih izrazov in pravil, ki so
vsebovana v pravilniku.
Tajnica ob ine Jerica Tomši Lušin je obrazložila nekatera pravila in izraze.

SOGLASNO ZA je bil sprejet naslednji sklep:
Sprejme se pravilnik o dodeljevanju pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v ob ini Velike Laš e.

Seja je bila kon ana ob 21.15.

Zapisal:
Grega Ho evar

Dr. Tatjana Devjak
Podžupanja

