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Z A P I S N I K
4. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Velike Laš e, ki je bila v etrtek, 15. februarja
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 , Andrej
KRAŠEVEC, Franci MODIC, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVI , Anton B. STRAH
Odsotni lani ob inskega sveta: /
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 so prisotni vsi svetniki.
Potrditev zapisnika 3. redne seje. Jože Pirman je po prejemu zapisnika sporo il, da se
drugi stavek petega odstavka pri potrditvi zapisnika 2. seje pravilno glasi: »Vabilo na redno
sejo ob inskega sveta se pošlje sedem dni pred dnem za sejo.
S pripombo, da se v zapisniku upošteva pripomba Jožeta Pirmana, je bil zapisnik 3.
redne seje z dvanajstimi glasovi ZA soglasno potrjen.
Župan je predlagal, da se to ka 9. v vabilu predlaganega dnevnega reda – Poro ilo
župana zamenja s to ko Prenos poslovnega deleža JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
v JP Ljubljanske Tržnice d.o.o., Žale JP d.o.o. in Parkiriš a JP d.o.o. na Mestno ob ino
Ljubljana.
Soglasno, z dvanajstimi glasovi ZA, je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Poro ilo odborov
2. Finan no poro ilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Laš e za leto 2006, plan
dela za leto 2007
3. Finan no poro ilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2006 in plan dela za
leto 2007
4. Imenovanje ob inskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

5.
6.
7.
8.

Sprememba cene pomo i na domu
Odlok o prora unu Ob ine Velike Laš e za leto 2007 – druga obravnava
Spremembe Poslovnika ob inskega sveta
Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
9. Prenos poslovnega deleža JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v JP Ljubljanske
Tržnice d.o.o., Žale JP d.o.o. in Parkiriš a JP d.o.o. na Mestno ob ino Ljubljana

Ad 1. Poro ilo odborov
Nadzorni odbor je na zadnjem sestanku sprejel letni plan nadzora, svetniki so pred sejo
prejeli zapisnik sestanka, predsednik nadzornega odbora pa se je opravi il in ga ni bilo na
sejo.
Tatjana Devjak je poro ala o seji odbora za družbene dejavnosti. Med drugim je
omenila predlog odbora za imenovanje projektne skupine, ki bo preu ila najprimernejšo
varianto vgradnje dvigala v vrtcu Son ni žarek. Poro ala je tudi o odgovoru Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve glede vzdrževanja vojnih grobiš , za katere država nima
zagotovljenih sredstev.
Joško Ahec je poro al o seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
Poleg to k, ki se bodo obravnavale v nadaljevanju na ob inskem svetu je odbor obravnaval
tudi nekatere pritožbe in vprašanja ob anov. Dogovoril so se, da se bodo lani odbora po
kon ani zimski sezoni dobili na terenu in skupaj opravili pregled cest.
Anton Benjamin Strah je poro al, da je odbor za finance na svojem sestanku
pregledal predlog prora una in ga predlaga ob inskemu svetu v sprejem.
Jakob Jakli je poro al o prvi seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
Poleg obravnave prora una je odbor predlagal, da bi se sestali s predstavniki KZ glede
gradnje trgovskega centra.
Franc Debeljak je poro al o prvi seji statutarno pravne komisije. Poleg obravnave
sprememb poslovnika ob inskega sveta je komisija predlagala, da se vsa besedila aktov
preden jih obravnava in sprejema ob inski svet že lektorirajo. Bogomir Samsa bo do
naslednje seje tudi poiskal odgovor, kaj pomeni dolo ilo, da se vabilo za sejo sveta pošiljajo
sedem dni pred dnem, dolo enim za sejo.
Andrej Kraševec je v zapisniku odbora za družbene dejavnosti prebral, da je imela
Tatjana Devjak sestanek s krajani Roba. Kakšen sestanek je to bil? Tatjana Devjak je
povedala, da se je po kulturni prireditvi pogovorila s lani dramske skupine Rob in jih
povprašala o prioritetnih potrebah na Robarskem obmo ju. Izpostavili so afsaltiranje ceste
Selo – Rob in možnost pridobitve ADSL priklju kov.
Franci Modic je povedal, da imajo tudi v naselju Strletje probleme s pridobitvijo
ADSL priklju kov.
Župan Anton Zakrajšek je pojasnil, da je problematika pridobitve ADSL priklju kov
stvar Telekoma. V Velikih in Malih Laš ah namerava Telekom trenutno montirati hišne
priklju ke, posodobitev omrežja pa nameravajo izvajati v treh smereh – proti Turjaku, Robu
in Karlovici.
Sonja Ratej Pirkovi je vprašala, ali obstaja na obmo ju ob ine tudi kakšen drug
ponudnik oz. kakšne so tehnološke možnosti za brezži no varianto (npr. v Rutah).
Župan je povedal, da je na Telekom že poslal uradno vprašanje, ko bodo poslali
odgovor, lahko problematiko uvrsti na dnevni red seje ob inskega sveta.
Joško Ahec je povedal, da je Telekom že zbiral soglasja za gradnjo omrežja do
Turjaka, pa nekateri lastniki zemljiš iz Turjaka še vedno niso dali soglasja za prekop
zemljiš a.

Matjaž Gruden je v zapisniku odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem prebral,
da je v Velikih Laš ah ponovno aktualna klavnica. Vprašal je, na kateri lokaciji. Župan je
povedal, da KZ od ob ine ne bo dobila soglasja, e ga bodo potrebovali, za ponovno odprtje
klavnice v centru Velikih Laš , saj lokacija ni sprejemljiva. Vsekakor bo možno za to
pridobiti zemljiš e v novi obrtni coni Lo ica.
Ad 2. Finan no poro ilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Laš e za leto 2006,
plan dela za leto 2007
Koncesionar je poro al na seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora. Župan je kratko predstavil poro ilo za leto 2006 in plan dela za leto 2007. Povedal je
tudi, da iš e možnosti, da bi okoljsko dajatev pobiral kar koncesionar in jo zara unaval na
skupnem ra unu za porabljeno vodo. Povedal je tudi, da je v izdelavi oprerativni program
odvajanja in iš enja odpadnih voda na podlagi katerega naj bi ob ina od MOP pridobila
oprostitev pla ila okoljske dajatve za naselja, kjer gradnja istilnih naprav do leta 2017 še ni
obvezna.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Matjaž Gruden, Sonja Ratej Pirkovi in Joško
Ahec.
Soglasno, z dvanajstimi glasovi ZA je bil sprejet sklep, da se potrdi plan dela za
vodovodni sistem Velike Laš e za leto 2007.
Ad 3. Finan no poro ilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2006 in plan
dela za leto 2007
Tudi poro ilo za pokopališko dejavnost je predstavil župan Anton Zakrajšek. V
preteklem letu se je iz najemnine za grobove veliko investiralo v Rob, medtem ko so bila za
pokopališ a Velike Laš e in Turjak zagotovljena sredstva v ob inskem prora unu. Program
investicij naj ne bi bil prepuš en koncesionarju, ampak naj bi o njem odlo al ob inski svet.
lani odbora za komunalo so bili mnenja, naj se grobarina vra a za urejanje tistih pokopališ ,
za katera je pobrana. Tatjana Devjak je pohvalila kvaliteto storitev izbranega koncesionarja.
V nadaljnji razpravi so sodelovali še Sonja Ratej Pirkovi Joško Ahec in Franc Debeljak.
Soglasno, z dvanajstimi glasovi ZA je bil sprejet sklep, da se potrdi plan dela za
pokopališ a Velike Laš e, Rob in Turjak za leto 2007.
Ad 4. Imenovanje ob inskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Župan je predlagal, da se v ob inski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
imenujejo:
- Robert Štaba – ob an in tajnik republiškega SPVCP,
- Roman Struna – ob inska uprava,
- Joško Ahec – predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora,
- Franc Purkat – vzdrževanje cest,
- Jože Rozman – policijska postaja Ljubljana Vi
- Bojan Novak – OŠ Primož Trubar,
- Janja Samsa – OŠ Primož Trubar.
Z enajstimi glasovi ZA in enim PROTI je bil imenovan ob inski svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predlagani sestavi.

Ad 5. Sprememba cene pomo i na domu
Izvajalec pomo i na domu – Center za socialno delo Ljubljana Vi Rudnik je v skladu
z novo metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev pripravil novo
kalkulacijo cene pomo i na domu, ki se od sedaj veljavne razlikuje za 10 centov.
Soglasno z dvanajstimi glasovi ZA je bil sprejet naslednji sklep.
• Cena socialno varstvene storitve pomo na domu na obmo ju ob ine Velike
Laš e znaša 4,69 EUR na uro.
• Uporabniki storitve pomo na domu so storitev dolžni pla ati v celoti, razen v
primerih, ko izpolnjujejo pogoje za delno ali celotno oprostitev po Uredbi o
merilih za dolo anje oprostitev pri pla ilih socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS
110/04, 124/04).
• Cena velja od 1. aprila 2007.
Ad 6. Odlok o prora unu Ob ine Velike Laš e za leto 2007 – druga obravnava
Župan je po kon ani javni razgrnitvi predloga prora una ve ino predlogov vklju il v
predlog prora una, ki ga je pripravil za drugo obravnavo na ob inskem svetu. Ob ina je tudi
že dobila odgovor o sofinanciranju investicije – ureditev ogrevanja na Trubarjevi doma iji in
negativni odgovor za investicijo v Levstikovem domu, zato se ta investicija prestavlja v
prihodnja leta.
Pri na rtovani izdelavi OLN za obrtno cono je prišlo v prvem predlogu do napake, ki
je v sedanjem predlogu odpravljena. Pri obrtni coni so predvidena še dodatna sredstva za prvo
fazo odkupa zemljiš (na rtovano izpla ilo 30 % kupnine lastnikom zemljiš , 70 % pa v letu
2008). Ob tem je župan poudaril, da so tudi že sedaj naprodaj zemljiš a za poslovno dejavnost
pri železniški postaji, ki jih lastniki prodajajo. Prodajal se je tudi objekt mlekarne – sirarne, ki
ga je sprva kupovala KZ Velike Laš e, pa se je kasneje premislila.
Prora un predvideva tudi dodatno zadolževanje za gradnjo telovadnice in delni odkup
zemljiš za poslovno cono. Župan je pripravil preglednico trenutno najetih kreditov s
predlogom najetja novega kredita v letu 2007. Po tem predlogu bi se ob ina zadolžila v
prihodnjih letih do najve 4% primerne porabe ob ine.
Župan je do za to predvidenega roka prejel tudi nekaj amandmajev k predlogu
prora una.
Tatjana Devjak je vložila tri amandmaje.
Matjaž Gruden je svoj amandma kasneje umaknil.
Odbor za komunalo varstvo okolja in urejanje prostora je vložil dva amandmaja,
pa kasneje enega umaknil.
Tudi odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je vložil dva amandmaja, pa
kasneje enega umaknil.
Sonja Ratej Pirkovi je umaknila svoj amandma.
Predlog, kako razdeliti sredstva, namenjena požarni varnosti, je vložila tudi Gasilska
zveza Velike Laš e.
Sledila je razprava.
Jože Pirman je pohvalil župana za dober predlog prora una in se mu zahvalil za
pove anje sredstev, namenjenih ureditvi poslovne cone Lo ica.
Sonja Ratej Pirkovi je pojasnila, da je sicer umaknila amandma, še vedno pa vztraja
pri pobudi, da je potrebno rešiti problem dvigala za hrano v vrtcu.
Polona Cvelbar je vprašala, zakaj se je zmanjšal predviden prihodek od davka na
premoženje. Povedala je tudi, da so se nanjo obrnili prebivalci dela naselja Poznikovo. Šest
hiš še vedno nima vodovoda, v prora unu pa je predvideno podaljšanje trase do Plosovega,

kjer so le tri hiše brez vodovoda. Župan je pojasnil, da koncesionar opozarja, da vrtine
Marin ki ne bodo ve zadostovale za vodovodni sistem Velike Laš e. e bi vodovod
Karlovica v smeri Karlovica – Plosovo – Kot – Mala Slevica povezali z vodovodnim
sistemom Velike Laš e, bi vodovodnemu sistemu Velike Laš e zagotovili dodaten vodni vir
z vrtino Podstrmec, ki ima trenutno dovolj vode tudi za pomo vodovodnemu sistemu Velike
Laš e. S strateškega vidika bi bilo dobro iskati še dodaten vodni vir v okolici naselja Strletje,
da bi v prihodnje lahko tudi vodovod Turjak, ki se napaja in vrtin za vodovod Dobrepolje,
povezali na skupen velikolaški vodovodni sistem.
Jože Pirman je komentiral po njegovem mnenju prenizko najemnino za viteško
dvorano na gradu Turjak, Jakob Jakli pa previsoko vstopnino za Trubarjevo doma ijo. Župan
je obema odgovoril, da bodo lahko o tem odlo ali pri dolo itvi novih cen najemnin in
vstopnin, vendar so se najemnine na gradu Turjak oblikovale na podlagi trenutnega
povpraševanja, vstopnine za ogled kulturnih znamenitosti pa v primerjavi z vstopninami za
podobne primere.
Andrej Kraševec je pripomnil, da je dal pobudo za vklju itev asfaltiranja ceste do Rut
v NRP, pa pobuda ni bila upoštevana. Župan je odgovoril, da pobuda ni bila dana v obliki
amandmaja, da pa NRP ob ine ni ne obvezuje za prihodnja leta in se ga lahko vsako leto
spreminja. O pobudi Andreja Kraševca bo odlo al odbor za komunalo in pripravil predlog za
ob inski svet.
Andrej Kraševec je še pohvalil župana za pripravljeno preglednico o najetih in
predvidenih kreditih, vendar je ob predpostavki, da ima ob ina ve sredstev v prora unu na
ra un spremembe zakona o financiranju ob in, zaradi sofinanciranja države za gradnjo
telovadnice in zaradi najetja kreditov je v Trobli pravilno napisal, da je le 25 % sredstev
prora una namenjenih za investicije.
Jože Pirman je pripomnil, da ob ina z obrtno cono ne bo imela samo odhodkov, pa pa
v prihodnjih letih tudi prihodke od prodaje zemljiš .
Sledilo je glasovanje o posameznih amandmajih.
1. amandma – predlagateljica Tatjana Devjak
doda nova prora unska postavka
Besedilo
Predlog prora una
Amandma
Konto
1807
Založništvo
0
3000 EUR
- ponatis knjige Ivana Puclja Vesela pisarija
2000 EUR
- druge publikacije
1000 EUR
Sredstva za ta namen se prerazporedijo iz postavke
a) 1816 INVESTICIJE – objekti za kulturne dejavnosti – Levstikov dom – drugo –
znesek se zmanjša za 1.000 EUR in znaša 4.000 EUR;
b) 1701 INVESTICIJE – zdravstveni dom – drugo (projekti, nadzor…) – znesek se
zmanjša za 2.000 EUR in znaša 2.000 EUR. je bil sprejet z enajstimi glasovi ZA in enim PROTI (Andrej Kraševec).
2. amandma – predlagateljica Tatjana Devjak
Pove a se sredstva za :
Besedilo
Predlog prora una
Amandma
Konto
1809
Ljubiteljska kultura
13.000 EUR
14.000 EUR
Sofinanciranje kulturnih prireditev in
programov društev
Sredstva za ta namen se prerazporedijo iz postavke
1823 INVESTICIJE – objekti za športne dejavnosti - športno rekreacijski center Rašica –
znesek iz 25.000 EUR se zmanjša na 24.000 EUR. -

je bil sprejet soglasno z enajstimi glasovi ZA. Andrej Kraševec ni glasoval.
3. amandma – predlagateljica Tatjana Devjak
Predvidi se nova investicija v okviru prora unske postavke 1816
Besedilo
Predlog prora una
Amandma
Konto
INVESTICIJE – objekti za kulturne
1816
dejavnosti kultura (v NRP)
- obnova spomenikov Trubar, Levstik,
0
1.000 EUR
Jontez (priprava dokumentacije)
Sredstva za ta namen se prerazporedijo iz postavke 1823 INVESTICIJE – objekti za športne
dejavnosti, ker je znesek pod to postavko v predvidenem prora unu za 1.000 EUR višji kot v
NRP, zato se na ra un tega ta znesek nameni za dokumentacijo za obnovo spomenikov. je bil sprejet soglasno z dvanajstimi glasovi ZA.
4. amandma – predlagatelj odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanja prostora
Znotraj prora unske postavke
Predlog prora una
Amandma
Konto Besedilo
1303
INVESTICIJE – asfaltne prevleke (glej 0 EUR
25.000 EUR
NRP ) - drugo
Sredstva za ta namen se prerazporedijo iz iste postavke 1303 INVESTICIJE-asfaltne
prevleke – Lokalne ceste in javne poti –asfaltiranje krajših odsekov - odsek PrhajevoJaki evo (Gabrje), ki se iz leta 2007 rta in se v NRP uvrsti v leto 2010. je bil sprejet z enajstimi glasovi ZA in enim proti (Franci Modic).
5. amandma – predlagatelj odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Pove a se sredstva za :
Besedilo
Predlog prora una
Amandma
Konto
1401
GOSPODARSTVO
Pospeševanje malega gospodarstva –
5.000 EUR
7.000 EUR
razni programi
Sredstva za ta namen se prerazporedijo iz postavke
1823 ŠPORT INVESTICIJE – ureditev smu arske skakalnice Dvorska vas – znesek se
iz 10.000 EUR zmanjša na 8.000 EUR. je bil sprejet soglasno z desetimi glasovi ZA. Ladka Deterding in Franci Modic nista
glasovala.
Z enajstimi glasovi ZA in enim PROTI (Andrej Kraševec) je bil sprejet Odlok o
prora unu ob ine Velike Laš e za leto 2007 in na rt razvojnih programov za obdobje
2007 do 2010.
Ad 7. Spremembe Poslovnika ob inskega sveta
Predlagane spremembe poslovnika je pregledala statutarno pravna komisija in
pripravila dolo ene pripombe, ki jih je predstavil predsednik komisije Franc Debeljak in
vsebinsko ne spreminjajo predloga. Župan je povedal, da bi s predlaganimi spremembami
dosegli bolj koncentrirano poro anje.
V nadaljnji razpravi so sodelovali Jože Pirman, Andrej Kraševec, Tatjana Devjak,
Sonja Ratej Pirkovi in Polona Cvelbar.

Spremembe Poslovnika ob inskega sveta so bile ob upoštevanju vseh pripomb
statutarno pravne komisije sprejete z osmimi glasovi ZA in dvema PROTI (Polona
Cvelbar, Andrej Kraševec). Jože Pirman in Sonja Ratej Pirkovi nista glasovala.
Ad 8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Franc Debeljak je vprašal, ali LAS še deluje ali mu je potekel mandat. Župan je dejal,
da je bil že ob ustanovitvi LAS skepti en glede njene u inkovitosti. Franc Debeljak je dal še
pobudo, da bi na seji ob inskega sveta komandir policijske postaje Ljubljana Vi predstavil
varnostno poro ilo za obmo je ob ine Velike Laš e.
Andrej Kraševec je povedal, da je bil na prejšnji seji pripravljen, imel je listek z
vprašanji. Tokrat je vprašal, e mora on kot svetnik spoštovati poslovnik, županu ga pa ni
treba. Za na rtovano gradnjo vrtin pri Strletih je vprašal, ali bodo tudi gospodinjstva, ki se
bodo priklju ila na nov vodni vir morala pla ati prispevek tako kot v Rutah. Ali bo za tista
gospodinjstva v Rutah, ki še niso pla ala prispevka, ob ina izvedla izterjavo? Tajnica ob ine
je pojasnila, da bi morebitna vrtina pri Strletih pomenila samo dodatni vodni vir za celotni
vodovodni sistem Velike Laš e.
Andrej Kraševec je tudi pripomnil, glede županove izjave na zadnji seji, da je bil en
dan pred sejo v Dolenjskem listu lanek, da se je v ob ini Šentjernej prora un pove al za
desetkrat..
Polona Cvelbar je opozorila, da bi bilo potrebno poskrbeti za zmanjšanje hitrosti na glavni
cesti tudi pri križiš u v Malih Laš ah.
Župan je povedal, da so ob ani, ki uporabljajo križiš i na glavni cesti pri odcepu za
Kukmako in ostale vasi in pri odcepu za Puš e in ostale vasi na Direkcijo za ceste dali pobudo
za ureditev križiš a. V odgovoru na pobudo direkcija navaja, da se omenjeni križiš i ne
uvš ata med nevarna križiš a, kljub temu pa bodo v najkrajšem asu naro ili izdelavo študije
optimalnih ukrepov za zagotavljanje boljše prometne varnosti. Vendar je župan poudaril, da je
potrebno direkcijo stalno opozarjati, jim pisati, da se dosežejo dolo eni ukrepi, ki prispevajo k
ve ji prometni varnosti.
Sonja Ratej Pirkovi je opozorila na neprimerno prometno ureditev naselja Velike
Laš e. Vozniki iz Ribnice vozijo skozi Laš e kar prek Gri a in Javorškove ulice. Razmisliti bi
bilo potrebno o enosmernih ulicah. S tem bi pridobili tudi dodatna parkirna mesta, ki jih je
potrebno jasno ozna iti. Vprašala je tudi, ali kdo v upravi spremlja evropske razpise. Župan je
odgovoril, da uprava razpise sicer spremlja, vendar so najve krat namenjeni ve jim, regijskih
projektom. V prejšnjih letih je odbor za komunalo že obravnaval razli ne pobude za ureditev
enosmernih ulic – Javorškove ulice, Šolske ulice, pa so vedno obveljali argumenti proti taki
ureditvi. Obljubil je, da se bodo v letošnjem letu bolj organizirano ozna ila parkirna mesta.
Franci Modic je predlagal, da se pri investiciji – ureditev ogrevanja na Trubarjevi
doma iji hidrant iz cestiš a premakne k škarpi. Namesto podzemnega naj se montira
nadzemni hidrant.
Anton Benjamin Strah je predlagal, da naj bi se blatno parkiriš e pred Trubarjevo
doma ijo saniralo.
Ad 9. Prenos poslovnega deleža JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v JP
Ljubljanske Tržnice d.o.o., Žale JP d.o.o. in Parkiriš a JP d.o.o. na Mestno ob ino
Ljubljana
Župan je povedal, da želi glede prejetega gradiva in predlaganega sklepa s strani MOL
dobiti na elen sklep ob inskega sveta. Ko bo pripravljen nov predlog, bo ob inski svet
odlo al o konkretnih številkah.
Franci Modic je predlagal, da bi delež Ob ine Velike Laš e iz navedenih treh javnih
podjetij prenesli v JP Snaga d.o.o. Župan je odgovoril, da je primerneje, e bi deleže v teh treh

podjetjih prodali, saj s prenosom na Snago ne bi ni pridobili. Povedal je še, da na obmo ju
ob ine Velike Laš e delujejo samo JP Snaga (celotno obmo je ob ine), JP Vodovod
Kanalizacija (upravljanje vodovoda Turjak) in LPP (avtobusna proga Rob – Osredek- Ig –
Ljubljana).
Soglasno, z dvanajstimi glasovi ZA je bil sprejet naslednji sklep.
Ob ina Velike Laš e soglaša, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., kot edini
družbenik v družbah Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o., Parkiriš a Javno
podjetje d.o.o. in Žale Javno podjetje d.o.o., svoj poslovni delež v celoti prenese na
Mestno ob ino Ljubljana pod naslednjimi pogoji:
1. Mestna ob ina Ljubljana mora predhodno poravnati vse morebitne obveznosti
do Ob ine Velike Laš e, ki izhajajo iz dogovora o delitvi premoženja.
2. Ob ina Velike Laš e se strinja z odprodajo deležev naštetih javnih podjetij
najmanj po tržni vrednosti podjetij oz. na podlagi uradne cenitve.
3. Ob ina Velike Laš e po principu teritorialnosti ni pripravljena investirati izven
obmo ja ob ine, razen v objekte, ki so ali naj bi bili v skupni lasti ob in (npr.
odlagališ e Barje).

Seja je bila zaklju ena ob 20.35.
Zapisala:
Jerica Tomši Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

