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1315 Velike Laš e

Z A P I S N I K
7. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Velike Laš e,
ki je bila v petek, 14. septembra 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, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLI , Andrej KRAŠEVEC, Franci
MODIC, Anton B. STRAH
Odsotni lani ob inskega sveta: dr. Tatjana DEVJAK, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ
PIRKOVI
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠI LUŠIN – tajnica ob ine, Bogdan MACAROL (pri to ki 1),
Marko BELAJ (pri to ki 1 in 2), Marko ŽUŽEK (pri to kah 1, 2, 3), 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 6. redne seje in 1. izredne seje.
Župan je povedal, da je na zapisnik 6. redne seje Franci Modic poslal pripombo – pri to ki
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov naj se pobuda Francija Modica zapiše takole:
»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 (G2 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 pospravijo za seboj.«
Soglasno, z osmimi glasovi ZA je bil ob upoštevanju pripombe Francija Modica
potrjen zapisnik 6. redne seje ob inskega sveta.
Na zapisnik 1. izredne seje ni bilo pripomb.
Soglasno, z osmimi glasovi ZA je bil potrjen zapisniki 1. izredne seje.
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Župan je predlagal v potrditev v vabilu napisan dnevni red
Soglasno, z osmimi glasovi ZA, je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Operativni program odvajanja in iš enja komunalnih odpadnih voda v ob ini Velike
Laš e
2. Polletno poro ilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Laš e
3. Poro ilo odborov
4. Sedemmese no poro ilo o izvrševanju prora una
5. 2. sprememba prora una za leto 2007
6. Razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva – soglasje
ob inskega sveta
7. Na rt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v ob ini Velike Laš e
8. Vloge ob anov za zmanjšanje komunalnega prispevka (Belaj – Velike Laš e)
9. Vloge ob anov za zamenjavo, odkup zemljiš (Prijatelj – Prilesje, Ivanc – Puš e)
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
11. Poro ilo župana
Na sejo je prišla Polona Cvelbar
Ad 1. Operativni program odvajanja in iš enja komunalnih odpadnih voda v ob ini
Velike Laš e
Povzetek operativnega programa so svetniki prejeli v gradivu za sejo, celoten
dokument pa je predstavil izdelovalec iz družbe Limnos, Bogdan Macarol. V uvodu je kratko
predstavil zakonodajni okvir, pojem aglomeracij in mejno vrednost (50 prebivalcev v
aglomeraciji, gostota 20 prebivalcev na hektar oz. 10 prebivalcev na hektar na vodovarstvenih
obmo jih) glede na število prebivalcev na dan 31. 12. 2002, pri kateri je obvezna gradnja
kanalizacije s istilno napravo. Glede na državni operativni program se sedem aglomeracij v
ob ini Velike Laš e, kjer je obvezna gradnja kanalizacije s istilnimi napravami uvrš a med
aglomeracije 3. stopnje, kjer je skrajni rok za izgradnjo leto 2017.
V razpravi, ki je sledila, je župan povedal, da bo potrebno v prihodnjih prora unih ve
sredstev namenjati v ta namen. Matjaž Gruden je vprašal, kdo je tisti, ki v primeru
nespoštovanja skrajnih rokov, pla uje kazen – država ali ob ina. Andrej Kraševec pa je
vprašal, ali je možna oprostitev pla ila okoljske dajatve za naselja, kjer ni obvezno graditi
kanalizacije s istilnimi napravami. Bogdan Macarol je odgovoril, da je možnost zmanjšanja
okoljske dajatve le v primerih, e se komunalne vode odvajajo v istilno napravo, ki je lahko
tudi individualna.
Predlog sklepa: Ob inski svet Ob ine Velike Laš e sprejme operativni program
odvajanja in iš enja komunalnih odpadnih voda v ob ini Velike Laš e.
Navzo ih: 9
ZA: 9
PROTI: nih e
SKLEP JE SPREJET.
Ad 2. Polletno poro ilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Laš e
Marko Belaj je predstavil polletno poro ilo o prihodkih in odhodkih za vodovodni
sistem Velike Laš e.
Polona Cvelbar je vprašala, kdo je dolžan vzdrževati hidrante. Marko Belaj je povedal,
da dvakrat letno pregleda vse hidrante. Postavitev hidranta pri cerkvi v Malih Laš ah ni
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možna, ker je tam premajhna cev. Za namestitev hidranta mora imeti cev vsaj 100 mm
premera. Župan je še dodal, da so veliki problemi glede nekontrolirane uporabe hidrantov in
odvažanja vode s strani gasilcev, zato so hidranti zaplombirani, gasilci pa jih lahko v
normalnih razmerah uporabljajo le ob soglasju upravljavca vodovoda.
Andrej Kraševec je še vprašal, zakaj je okoljska dajatev tako visoka. Župan je pojasnil,
da je višina okoljske dajatve dolo ena v uredbi.
Ad 3. Poro ilo odborov
Joško Ahec je poro al o seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora. Odbor je poleg pregleda izvajanja teko ih investicij na podro ju komunale
obravnaval številne vloge ob anov.
Matjaž Gruden je v odsotnosti predsednice odbora dr. Tatjane Devjak poro al o seji
odbora za družbene dejavnosti, ki je obravnaval številne pobude in vprašanja, ter se do njih
opredelil.
Anton Benjamin Strah je poro al o seji odbora za finance. Odbor je obravnaval
sedemmese no poro ilo o izvrševanju prora una in predlog 2. spremembe prora una in na
obe to ki ni imel pripomb.
Jakob Jakli je poro al o seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
Odbor je v skladu s pravilnikom sprejel letni program ukrepov na podro ju kmetijstva. Pod
to ko razno je Vinko Stritar lane odbora seznanil o nameravanem ponovnem odprtju
klavnice (obrtno komunalne) na stari lokaciji v centru Velikih Laš .
Župan je pripomnil, da ob ina za ponovno odprtje klavnice ni dala nobenega soglasja
in ga tudi ne namerava dati, saj lokacija ni sprejemljiva. Kmetijska zadruga je imela že nekaj
možnosti selitve klavnice, pa se za to ni odlo ila.
Marko Žužek je poro al o rednem pregledu nadzornega odbora o poslovanju
ob ine. Nadzorni odbor je poleg ugotovitev podal tudi nekaj mnenj in priporo il, ki so
razvidna iz zapiska odbora.
Ad 4. Sedemmese no poro ilo o izvrševanju prora una
Poro ilo je predstavil župan Anton Zakrajšek. Povedal je, bi v skladu za zakonom o
javnih financah moral ob inskemu svetu predstaviti polletno poro ilo o izvrševanju prora una
v mesecu juliju, zaradi bolniške odsotnosti pa je poro ilo pripravil šele za septembrsko sejo.
Ker je sedaj realizacija prihodkov in odhodkov druga na kot ob polletju, se je odlo il za
predstavitev sedemmese nega poro ila.
Župan je poro al, da so pri prihodkih v celoti izpadli prihodki za ob inskega
inšpektorja, ker vse tri ob ine niso šle v izvedbo odloka, posledi no tudi ni bilo odhodkov za
ob inskega inšpektorja. Pri zapisniku 7. redne seje bo svetnikom priložen še seznam
projektov, ki smo jih iz ob ine Velike Laš e vklju ili v izvedbeni projekt regionalnega
razvojnega programa.
Pri odhodkih je v prora unu prišlo do napake pri odpla evanju dolga. Odhodkov za
izvajanje investicij v prvih sedmih mesecih skoraj ni bilo zaradi za etkov izvedbe investicij v
poletnem asu (izvedba javnega razpisa za gradnjo telovadnice) in daljšega roka pla ila (60
dni) za investicije.
V razpravi, ki je sledila, je Franc Debeljak vprašal, zakaj je bila cesta Purka e – Centa
asfaltirana samo do polovice. Župan je odgovoril, da je v prora unu in na rtu razvojnih
programov predvideno, da se polovica odseka asfaltira v letu 2007, polovica pa v letu 2008.
Ad 5. 2. sprememba prora una za leto 2007
Župan je predstavil predlagano 2. spremembo prora una za leto 2007. Pri akovati je
malo manj prihodkov kot jih je predvidenih v prora unu. Za izdelavo podrobnih prostorskih
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na rtov Rašica in Lo ica v letošnjem letu ne bo porabljenih toliko sredstev, kot je predvidenih
medtem ko bo zaradi ugotovljenih potreb po izvedbi dodatnih del pri gradnji telovadnice
(prezra evanje, ki ni bilo predvideno v projektu, izbira protidrsne talne keramike …) za to
investicijo potrebno zagotoviti ve sredstev.
Ladka Deterding je vprašala, e bodo dodatna dela opravljena na ra un ob ine. Župan
je odgovoril, da je ob ina investitor, zato bo financirala tudi vsa kasneje ugotovljena nujna
dela pri gradnji.
Franci Modic je predlagal, da naj se pri ponovni ureditvi zunanjega igriš a namestijo
dovolj visoka vrata (vsaj 3,5 m), da bo možen dovoz z gasilsko cisterno na igriš e.
Andrej Kraševec je vprašal, zakaj je tako veliko pove anje pri županskih pla ah od
preteklega leta. Župan je povedal, da funkcijo od februarja 2007 opravlja nepoklicno in
dobiva polovico zneska za pla o, enako velja od januarja 2007 za podžupanjo, v letošnjem
letu pa je bil glede na za asno zadržanje pla funkcionarjem za obdobje marec – december
2006 narejen pora un pla e župana. Pojasnil je še, da je pla a župana dolo ena z državno
uredbo, ki jo povzema tudi ob inski pravilnik o pla ah funkcionarjev, zato višina županove
pla e ni nobena skrivnost. Še vedno pa so pla e županov nižje od pla nekaterih direktorjev
javnih zavodov v ob inah.
Predlog sklepa:
Ob inski svet potrdi 2. spremembo prora una Ob ine Velike Laš e za leto 2007.
Navzo ih: 9
ZA: 9
PROTI: nih e
SKLEP JE SPREJET.
Ad 6. Razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva –
soglasje ob inskega sveta
Župan je pojasnil, da se namerava družba LAVE d.o.o., ki sta jo z namenom gradnje
doma za ostarele ustanovili Ob ina Velike Laš e in Vegrad d.d., ponovno javiti na javni
razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva z namero
gradnje doma za ostarele s 120 posteljami (4. generacija domov) na Karlovici. Prijavi na
razpis je potrebno priložiti tudi soglasje ob inskega sveta.
Predlog sklepa: Ob inski svet Ob ine Velike Laš e je dne 14. 9. 2007 sprejel sklep, da se
strinja z namero ponudnika LAVE d.o.o. za opravljanje storitve institucionalnega
varstva.
Navzo ih: 9
ZA: 9
PROTI: nih e
SKLEP JE SPREJET.
Ad 7. Na rt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v ob ini Velike Laš e
Jerica Tomši Lušin je povedala, da Ministrstvo za gospodarstvo razpisuje
sofinanciranje gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za tista
obmo ja, kjer posamezni operaterji za gradnjo nimajo ekonomskega interesa. Na pretežnem
delu obmo ja ob ine Velike Laš e trenutno širokopasovno omrežje ne obstaja oziroma ni
možno. Na rt razvoja naj bi bil osnova oz. pomemben del razpisne dokumentacije za izbiro
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izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtih širokopasovnih omrežij. Po informacijah
Telekoma pa bi bilo v gradivu priloženi osnutek na rta potrebno dopolniti z potrebnimi
pasovnimi širinami v skladu z navodilom ministrstva in karto z vrisanim omrežjem, ki ga bo
potrebno zgraditi. Osnutek na rta je tako svetnikom le v informacijo, do naslednje seje pa naj
bi bil dopolnjen, tako da bi ga svetniki lahko sprejeli.
Ad 8. Vloge ob anov za zmanjšanje komunalnega prispevka (Belaj – Velike Laš e)
Vlogo je obravnaval že odbor za komunalo in izoblikoval mnenje o katerem je potem
glasoval ob inski svet.
Predlog sklepa: Ob inski svet Ob ine Velike Laš e se strinja z zmanjšanjem
komunalnega prispevka za gradnjo dvostanovanjskega objekta na parcelah št. 1955/16,
1955/25, 1955/26, 1955/27 vse k.o. Velike Laš e v višini revaloriziranega že pla anega
komunalnega prispevka v letu 1983.
Navzo ih: 9
ZA: 8
PROTI: nih e
SKLEP JE SPREJET.
Ad 9. Vloge ob anov za zamenjavo, odkup zemljiš (Prijatelj – Prilesje, Ivanc – Puš e)
Jožef Prijatelj, Prilesje je na ob ino naslovil vlogo za zamenjavo zemljiš . Odbor za
komunalo se je z zamenjavo strinjal.
Jože Ivanc, Puš e je na ob ino že leta 2004 naslovil vlogo za odkup ali zamenjavo
zemljiš . Ob inski svet je leta 2004 sprejel sklep o možni zamenjavi ali odkupu zemljiš .
Vlagatelj se je odlo il za zamenjavo zemljiš . Po zaklju eni parcelaciji je pred sklenitvijo
menjalne pogodbe potrebna ukinitev javnega dobra na eni od parcel.
Predlog sklepov:
- Ob inski svet Ob ine Velike Laš e se strinja z zamenjavo dela zemljiš a parc. št.
3552/2 k.o. Dvorska vas (opuš ena pot) z delom zemljiš parc. št. 2947/4 in 2945 k.o.
Dvorska vas (asfaltirana lokalna cesta). Parcelacija in prepis se opravita na stroške obeh
strank.
- Ob inski svet Ob ine Velike Laš e sprejme sklep, da se na parceli št. 1736/2 k.o. Ulaka
ukine javno dobro. Zemljiš e postane last ob ine Velike Laš e
Navzo ih: 9
ZA: 8
PROTI: nih e
SKLEPA STA SPREJETA.
Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Andrej Kraševec je vprašal, do kdaj bo zgrajeno in koliko bo ob ino stala gradnja
odprtega širokopasovnega omrežja. Župan je odgovoril, da bo predvidoma zgrajeno v dveh
letih od izbire izvajalca (bo jasno po objavi razpisa), v tržno nezanimivih obmo jih bo
zgrajeno s sredstvi EU.
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Andrej Kraševec je predlagal, da bi svetniki tiste zapisnike sej odborov, ki jih dobijo
pred za etkom seje, predhodno dobili po e-pošti, da bi si jih lahko pred sejo prebrali.
Jakob Jakli je predlagal, da bi zaradi številnih vlomov v avtomobile v asu pogrebov
ob ina dolo ila varnostnika, ki bi opravljal nadzor v asu pogrebov.
Ad 11. Poro ilo župana
Župan je poro al o sestanku županov ob in ob glavni cesti G2 106 in predstavniki
MOP o izdelavi državnega lokacijskega na rta za gradnjo obvoznice mimo Škofljice. Izkazalo
se je, da del na rtovane obvoznice poteka po obmo ju Nature 2000, ker naj bi po ministrovih
besedah podaljšalo rok za izvedbo za 5-10 let.
Za ureditev križiš a in prehoda za pešce v Malih Laš ah na Direkciji RS za ceste že
pripravljajo projekte.
Opravljene so bile tudi meritve za izvedbo prehoda za pešce v Retjah. Avtobusno
postajališ e na Rašici bo na eni strani letos dokon ano, na drugi strani ceste pa je ob ina
dosegla, da so na Direkciji RS za ceste poskrbeli za posek grmovja in zarasti, ki je oviralo
preglednost v križiš u.
Asfaltiranje makadamskega odseka ceste na Hrustovem se še ne izvaja, ker lastnik
zemljiš a, po katerem poteka en odsek obstoje e ceste ne dovoli asfaltiranja oz. zahteva
previsoko odškodnino. Pogovor z lastnikom bo opravila še ena ob inska delegacija.
Župan je še povedal, da smo na ob ino dobili vlogo za znižanje najemnine za poslovni
prostorov v Turjaku. V skladu s pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem lahko o
znižani najemnini odlo i župan na podlagi prehodnega mnenja komisije. Komisijo pa imenuje
ob inski svet. Na seji se je oblikoval predlog lanov komisije.
Predlog sklepa: Imenuje se komisija za oddajanje poslovnih prostorov v naslednji
sestavi:
- Jakob Jakli ,
- Franc Debeljak,
- Franci Modic.
Navzo ih: 9
ZA: 8
PROTI: 1
SKLEP JE SPREJET.
Župan je zbrane še povabil na proslavo ob Levstikovem rojstnem dnevu.
Seja je bila kon ana ob 21.50.
Zapisala:
Jerica Tomši Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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