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1315 Velike Laš e

Z A P I S N I K
3. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Velike Laš e,
ki je bila v torek, 19. decembra 2007 ob 18. 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, Sonja RATEJ PIRKOVI , Anton B. STRAH
Odsotni lani ob inskega sveta: Andrej KRAŠEVEC, Jože PIRMAN
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 deset svetnikov. Dva svetnika sta se opravi ila, da se
seje ne bosta mogla udeležiti.
Soglasno, z desetimi glasovi ZA, je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo – hitri postopek
2. Predlog odloka o odvajanju in iš enju komunalne in padavinske odpadne vode – hitri
postopek
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javni službi zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov – hitri postopek
Ad 1. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo – hitri postopek
Predlog odloka je predstavila Jerica Tomši Lušin. Ob ine, za katere opravlja
gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o.,
so v letih 2006 in 2007 svoje odloke uskladile z veljavno zakonodajo. Ker je Ob ina Velike
Laš e prodala poslovni delež v Holdingu Ljubljana, je v odloku navedeno, da se za vodovodni
sistem Turjak gospodarska javna služba izvaja v obliki neposredno prenesene koncesioniranje
gospodarske javne službe (od 1. 1. 2008). Zaradi dolo ila o obliki izvajanja gospodarske
javne službe, naj bi se odlok prejel po hitrem postopku.
Predlog odloka je obravnaval odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora
in se z njim strinjal. lani odbora so želeli, da pred sprejetjem odloka ob inska uprava
preveri, kdo je pla nik potrebnih vzdrževalnih del na sekundarnem omrežju (od primarnega
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voda do vodomernega jaška). Po informacijah JP VO-KA je pla nik teh del izvajalec javne
službe. Predvidoma se bodo ta sredstva zbirala od uporabnikov storitev v pavšalnem
mese nem znesku (vzdrževalnina) in bodo namenjena vzdrževanju vodovodnih priklju kov.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Anton B. Strah, Polona Cvelbar, Tatjana
Devjak, Sonja Ratej Pirkovi in Anton Zakrajšek.
Predlog sklepa:
Sprejeme se odlok o oskrbi s pitno vodo.
Navzo ih: 10
ZA: 10
PROTI: nih e
SKLEP JE SPREJET.
Ad 2. Predlog odloka o odvajanju in iš enju komunalne in padavinske odpadne vode –
hitri postopek
Predlog odloka je predstavila Jerica Tomši Lušin. Razlogi za sprejem odloka so enaki
kot pri prejšnji to ki. Predlog odloka je obravnaval odbor za komunalo, varstvo okolja in
urejanje prostora in se z njim strinjal.
Matjaž Gruden je pripomnil, da nikjer v odloku ni dolo ena obveznost gradnje
greznic, e v naselju ni kanalizacije s istilno napravo. V naslednji spremembi odloka bi bilo
dobro to dodati, saj nekateri stanovanjski objekti nimajo greznic.
Predlog sklepa:
Sprejeme se odlok o odvajanju in iš enju komunalne in padavinske odpadne vode.
Navzo ih: 10
ZA: 10
PROTI: nih e
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javni službi zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov – hitri postopek
Zaradi prodaje poslovnega deleža v Holdingu Ljubljana je v veljavnem odloku
potrebno spremeniti na in izvajanja gospodarske javne službe, hkrati se z ostalimi ob inami,
za katere opravlja gospodarsko javno službo JP Snaga d.o.o., poenotijo višine kazni in izrazijo
v evrih. Predlog sprememb in dopolnitev odloka je obravnaval odbor za komunalo, varstvo
okolja in urejanje prostora in se z njim strinjal.
Predlog sklepa:
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni službi zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov.
Navzo ih: 10
ZA: 10
PROTI: nih e
SKLEP JE SPREJET.
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Župan je na koncu seje svetnike seznanil s sprejetjem sklepa o za asnem financiranju
ob ine v obdobju od 1.1. do 31. 3. 2008 oz. do sprejetja prora una. Naslednja seja bo
predvidoma sredi januarja 2008.
Župan je zbrane povabil na boži no novoletni koncert in na silvestrovanje na prostem
na Trubarjevi doma iji.
Seja je bila kon ana ob 18.45.
Zapisala:
Jerica Tomši Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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