
 1 

OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-24/2011  
Datum: 14.12.2011  
 
 

Z A P I S N I K 
 
9. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 14. decembra 2011, ob 17.00 uri, v 
Srebrni dvorani Zdravilišča Laško. 
 
 
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Svojo odsotnost so opravičili 
Matej Knez, Srečko Lesjak in Aleksander Sabolčki. 
  
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se 
nahaja v spisu, prisostvovali tudi: 
 
1. Franc Zdolšek župan 
 Uslužbenci občinske uprave:  
2. Dimitrij Gril vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo 

in javne finance 
3. Bojana Kustura urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
4. Andrej Kaluža vodja urada za GJSOP 
5.  Luka Picej urad za GJSOP 
6. Andrej Flis urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
7. Branko Hostnik urad župana 
 Tisk, TV, ostali vabljeni:  
8.  Franci Nemec Pivovarna Laško 
9. Špela Kuralt Novi tednik 
10. Boža Herek TV Krpan 
 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 8. seje Občinskega sveta Laško, z dne 28.09.2011 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 8. seje, z dne 28.09.2011.  
  
Številka:  032-24/2011 
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AD A3 Potrditev realizacije sklepov 8. seje z dne 28.09.2011 
 
V zvezi z ureditvijo javnih WC-jev pri banki je bil podan predlog za obnovitev predelne 
montažne stene. 
 
Glede začetka delovanja občinske blagajne je bilo pojasnjeno, da bo začela delovati s 1. 
februarjem 2012. 
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 8. redne seje z dne 28.09.2011. 
 
Številka:  032-24/2011 
 
 
AD B  Sprejem dnevnega reda 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 9. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 14.12.2011, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-24/2011 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 
1. Področje proračuna in finančnih zadev 
 
1/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2012 – 2. obravnava  
1/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 – 2. obravnava 
 
2. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva  
 
2/1 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012  
2/2 Predlog Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2012  
2/3 Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne vode v 

občini Laško – 2. obravnava 
2/4 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za leto 2012 
2/5 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za leto 2012  
2/6 Predlog Odloka o turistični taksi v občini Laško – 1. obravnava 
2/7 Poročilo o stanju in gibanju dolga iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov na dan 

22.11.2011 
2/8 Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim 

podjetjem Laško d.o.o. 
2/9 Informacija o prodaji delnic družbe Thermana d.d. 
2/10 Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2011 
2/11 Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije – 1. obravnava 
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3. Področje družbenih dejavnosti 
 
3/1 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2012 
3/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev 

in projektov v Občini Laško 
3/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

programov veteranskih organizacij v Občini Laško 
3/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne 

denarne pomoči v Občini Laško  
3/5 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči 

za študij v tujini 
 
4. Področje splošno pravnih zadev 
 
4/1 Predlog soglasja k Statutu KS Rečica 
4/2 Predlog Sklepa o izvzemu parc. št. 883/19, k.o. Debro iz splošne rabe 
 
5. Volitve in imenovanja 

 
5/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca v letu 2012 
5/2 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za razvoj kmetijstva in 

podeželja Občine Laško  
 
6. Vprašanja in odgovori 
 
7. Razno 
 
 
Župan Franc Zdolšek je predlagal, da se prvi točki dnevnega reda zaradi povezanosti 
obravnavata skupaj. 
 
AD B1/1   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2012 – 2. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
Na vprašanje glede višine postavke vaško jedro Rečica v letu 2013, je bilo odgovorjeno, da 
je bilo dogovorjeno, da se trenutno v načrt razvojih programov vključijo samo sredstva za 
pripravo projektne dokumentacije. Vsak projekt zahteva čas, potrebno pa je pridobiti vse 
služnosti, če se bo to vse pripravilo, se bo potem lahko vključilo v proračunu za leto 2013. 
Gradbeno dovoljenje za projekt vaško jedro Mala breza je že pridobljeno, projekt se bo 
prijavil na razpis v mesecu januarju, do takrat pa bodo poskusili pripraviti še projekt za vaško 
jedro Šentrupert, za projekt Zidani Most pa gradbeno dovoljenje do januarja verjetno še ne 
bo pridobljeno. V proračunu za leto 2013 so tisti NRP-ji, ki so že tako daleč, da so ocenjeni, 
ostali še bodo naknadno, ko bo urejena dokumentacija.. 
 
Na obrazložitev je bil podan očitek, da so za vaško jedro Rečica že bila odkupljena  
zemljišča, narejeni so bili projekti za pločnike, avtobusne postaje. Pojasnjeno je bilo, da je še 
preostalo eno zemljišče za odkup za potrebe pločnika, javne razsvetljave in avtobusnega 
postajališča, nato pa se bo vložila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vzporedno 
potekajo aktivnosti za pridobivanje služnostnih pogodb za vodovod. Za prijavo na razpis je 
potrebno imeti vsa gradbena dovoljenja, zato še ni planirano v proračunu 2013, če pa se bo 
pokazalo, da bo projekt do takrat pripravljen, se bo z rebalansom dodala ta postavka. 
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Glede urejanja otroških igrišč in predloga, da bi se najprej uredila tista igrišča, kjer so bila z 
odredbo inšpekcijskih služb odstranjena določena igrala, je bilo pojasnjeno, da je v proračun 
že vključena nekaj teh sredstev za ureditev nastale situacije. 
 
Bil je podan očitek, da postavka investicijsko vzdrževanje in obnova cest ni razdeljena 
primerno, saj je večina sredstev (80%) razdeljena med dve krajevni skupnosti. Odgovorjeno 
je bilo, da naj se predstavniki krajevnih skupnosti sami dogovorijo med sabo za vrstni red ter 
da v tej postavki niso zajete tiste ceste, ki se financirajo direktno iz državnega proračuna. 
 
Izpostavljena je bila obnova ceste Zagračnica – Polana, ki se je uničila, ko se je izvajala 
sanacija plazu. Cesta je potrebna celotnega popravila, ne samo sanacije treh usadov, 
potrebna pa je tudi ureditev drsnih zaščitnih ograj na vsaj treh kritičnih odsekih.  
 
Opozorjeno je bilo na neaktualnost postavke širokopasovno omrežje ter na projekt mesto 
prijazno invalidom, da se naj preučijo možnosti ureditve dvigala v zdravstvenem domu 
Laško, v dvorani Tri lilije in tudi v občinski stavbi. Pojasnjeno je bilo, da glede dvigala v 
dvorani Tri lilije potekajo pogovori in da je bil dosežen dogovor o sofinanciranju dvigala. Kar 
se tiče dvigala v zdravstvenem domu je bilo pojasnjeno, da je tam problem prostorske 
umestitve, glede na to, da so zemljišča okoli zdravstvenega doma privatna. Za dvigalo na 
Občini Laško že obstajajo načrti zunanjega steklenega dvigala, vendar je potrebno še dobiti 
dovoljenja s strani spomeničarjev. Glede širokopasovnega omrežja je bilo pojasnjeno, da 
projekt ni zamrl, ampak trenutno stoji, ker še ni odgovora s strani pripravljavca javnega 
razpisa, ali bo ta razpis ponovno odprt. Vsa potrebno dokumentacija za razpis je pripravljena. 
 
Podana sta bila predloga za oživitev starega mestnega jedra in da bi v letu 2013 bilo 
potrebno pričeti s projektom izgradnje oskrbovanih manjših stanovanj. Odgovorjeno je bilo, 
da poteka ureditev fasad v mestnem jedru, sama dejavnost, ki se bo odvijala v mestnem 
jedru, pa je odvisna od pobude oz. interesov posameznikov.  
 
Poudarjeno je še bilo, da je bila v prejšnjem mandatu sprejeta Strategija in strateški razvoj in 
vizija razvoja Občine Laško, zato bi moral biti tudi proračun naravnan skladno s to strategijo.  
 
Nadaljnje je bilo izpostavljeno vprašanj, kdaj bo prišlo do nadaljevanja rekonstrukcije lokalne 
ceste od magistralke do odcepa za Debro, ki je v zelo slabem stanju ter ali je preplastitev 
gospodarna, glede na to, da je predvidena rekonstrukcija predmetne ceste. Pojasnjeno je 
bilo, da se je en del preplastil, za nadaljevanje rekonstrukcije pa potekajo dogovori z lastniki 
zemljišč.  
 
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, kdaj bo opravljena sanacija cestnega odseka Pišotek-
Seme-Lavrinc, glede na to, da je bila s strani Občine obljubljena že v preteklem letu oz. ob 
podpisu soglasja lastnikov za izvajanje izkopov na tej cesti. 
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Janko Cesar – SLS, Franc Lesičar – SD, 
Danijel Dobršek – DeSUS, Danijel Lapornik – SD, Danijela Zupan – SDS, Andreja Križnik – 
LDS, Andrej Flis – OU, Luka Picej – OU, Dimitrij Gril - OU in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012 v 
predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015 v 
predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško v letu 2012 v predloženi vsebini. 
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Številka:  007-09/2011 
 
 
AD B1/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 – 2. obravnava 
 
Razprava je potekalo v okviru prve točke. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 1 VZDRŽAN) sprejel naslednje 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013 v 
predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015 v 
predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško v letu 2013 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-10/2011 
 
 

AD B2/1 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predstavnik Pivovarne Laško, Franci 
Nemec.  
 
Podana je bila pripomba, da se naj uskladijo podatki o številu prebivalcev v poročilu. 
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Franci Nemec in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012 v predloženi 
vsebini. 
 
Številka: 007-05/2011 
 
 
AD  B2/2  Predlog Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode za leto 2012 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 35401-40/2011 
 
 
AD B2/3 Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne 

vode v Občini Laško – 2. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
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Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne 
komunalne in meteorne vode v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-05/2011 
 
 
AD B2/4  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 
 
* odide Klemen Grešak (19 prisotnih) 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 422-02/2011 
 
 
AD B2/5 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.  
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za 
poslovne prostore v letu 2012 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 3528-23/2011-35-15 
 
 
AD B2/6  Predlog Odloka o turistični taksi v občini Laško – 1. obravnava 
 
* pride Klemen Grešak (20 prisotnih) 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Podan je bil predlog, da naj gre povečanje sredstev v turistične namene. Odgovorjeno je bilo, 
da je to namenski denar in da bo šel v turistične namene. 
 
V razpravi so sodelovali: Andreja Križnik – LDS, Dimitrij Gril – OU in Franc Zdolšek – župan. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje 
SKLEPE: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Odlok o turistični taksi v Občini Laško v 1. obravnavi v 
predloženi vsebini. 
 
2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o turistični taksi v Občini Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Številka: 007–14/2011 
 
 
AD B2/7  Poročilo o stanju in gibanju dolga iz naslova najemnin in obratovalnih 

stroškov na dan 22.11.2011 
 
* odide Andreja Križnik (19 prisotnih) 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o stanju in gibanju dolga iz naslova 
najemnin in obratovalnih stroškov na dan 22. 11. 2011 in podpira izvedbo, v poročilu 
predlaganih, ukrepov.    
 
Številka: 352-31/2011-23-22 
 
 
AD B2/8  Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter 

Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
* odide Matjaž Pikl (18 prisotnih) 
* pride Andreja Križnik (19 prisotnih) 
* pride Matjaž Pikl (20 prisotnih) 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je določena storitev v čistilni napravi bila opravljena, ni se 
še pa nič plačalo, zato bi bilo potrebno razmisliti o kakšnem rezervnem skladu, ko bo 
potrebno to plačati. Odgovorjeno je bilo, da je del sredstev v proračunu temu že namenjeno.  
 
Na vprašanje, ali obstaja kakšna simulacija, je bilo odgovorjeno, da se bo pripravil točen 
izračun. 
 
V razpravi sta sodelovala: Danijel Dobršek – DeSUS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o urejanju razmerja med Občino 
Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
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Številka: 007-06/2011 
 
 
AD B2/9  Informacija o prodaji delnic družbe Thermana d.d. 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Na vprašanje, ali Nova Ljubljanska banka obvešča, kako poteka prodaja, je bilo odgovorjeno, 
da zdaj zbirajo zainteresirane ponudnike, potem pa se izberejo zavezujoče ponudbe med 
temi ponudniki. 
 
V razpravi sta sodelovala: Danijel Lapornik - SD in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o prodaji delnic družbe Thermana d.d. 
in podpira izvedbo, v informaciji predlaganih, nadaljnjih postopkov.    
 
Številka: 410-11/2011-22-01 
 
 
AD B2/10  Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2011 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenih projektih po     
23. čl. ZFO v letu  2011. 
 
Številka: 007-06/2011 
 
 
AD B2/11  Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije – 1. 

obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. Poudarjeno je bilo, da ta svet 
regije že obstaja in gre samo za določene spremembe, po katerih bo imela v tem svetu 
svojega predstavnika tudi Občina Laško. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Savinjske regije 
v 1. obravnavi v predloženi vsebini. 
 
2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Savinjske regije 
v predloženi vsebini. 



 9 

Številka: 007-15/2011 
 
 
AD B3/1  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2012 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2012 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka: 671-01/2011 
 
 
AD B3/2  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

prireditev in projektov v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in  dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007–17/2011 
 
 
AD B3/3  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

programov veteranskih organizacij v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in  dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007–16/2011 
 
 
AD B3/4  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 

enkratne denarne pomoči v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in  dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 122-30/2011 
 
 
AD B3/5  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni 

denarni pomoči za študij v tujini 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in  dopolnitvah Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči za študij v tujini v predloženi vsebini. 
 
Številka: 603–01/2011 
 
 
AD B4/1  Predlog soglasja k Statutu KS Rečica 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KS Rečica, Matjaž Pikl. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško daje soglasje k Statutu Krajevne skupnosti Rečica. 
 
Številka: 013-07/2011 
 
 
AD B4/2  Predlog Sklepa o izvzemu parc. št. 883/19, k.o. Debro iz splošne rabe 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za parcelo št. 883/19, k.o. Debro ukine status 
parcele v splošni rabi in da le ta postane last Občine Laško. 
Številka: 35060-14/2009 
 
 
AD B5/1  Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca v letu 2012 

 
* odide Danijel Lapornik (19 prisotnih) 
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Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar. 
 
* pride Danijel Lapornik (20 prisotnih) 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca v letu 2012 podeli:  
1. DRUŽINI AŠKERC – za ohranjanje kulturne dediščine in vsestransko kulturno 
delovanje (predlagatelj Krajevna skupnost Rimske Toplice) 
2. IRENI GABERŠEK – za vsestransko kulturno delovanje (predlagatelji: Krajevna 
skupnost Šentrupert, Strelsko društvo "Celjska četa" Mala Breza, Kulturno društvo Trobni 
dol, Kulturno umetniško društvo Šentrupert, Športni klub Breze) 
3. MEPZ KORAL – za izjemne dosežke na področju zborovskega petja (predlagatelj 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Laško)  
4. MARICI LESJAK – za ohranjanje kulturne dediščine (predlagatelji: Likovno društvo 
Laško, Thermana d.d., Stik Laško) 
 
Številka: 430-21/2011 
 
 
AD B5/2  Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za razvoj 

kmetijstva in podeželja Občine Laško 

 
Uvodoma je bilo opozorjeno na tiskarsko napako v gradivu, pri imenu članice Jožice 
Krašovec. 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar. 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednja 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da zaradi odstopne izjave članici 
Jožici Krašovec preneha mandat v Odboru za razvoj kmetijstva in podeželja Občine 
Laško.  
 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se kot nadomestni član v Odbor za razvoj 
kmetijstva in podeželja Občine Laško imenuje Marko Žveplan.  
 
Številka: 032-21/2011 
 
 
AD 6 Vprašanja in odgovori 
 
Bila je podana pobuda, da bi občinski svet sprejel sklep proti zaprtju območne geodetske 
izpostave v Laškem in proti zaprtju pošte v Šentrupertu. Odgovorjeno je bilo, da je s strani 
občine že bil poslan dopis proti zaprtju na Geodetsko upravo RS, potekali so tudi pogovori s 
poslancem, g. Hanom, da bi skupaj napisali protestno pismo. V zvezi z zaprtjem pošte pa je 
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bilo odgovorjeno, da je to pristojnost krajevne skupnosti, vendar je tukaj drugačna situacija, 
saj gre za podjetje. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep proti zaprtju geodetske pisarne Laško. 
 
 
Pod to točko so bila izpostavljena še naslednja vprašanja, pobude in problematike: 
 

• Opozorjeno je bilo na slabo stanje odcepa ceste v Zgornji Rečici in da bi se preverilo, 
katere ceste so bolj potrebne prenove, katere ne. Odgovorjeno je bilo, da se bodo 
predstavniki občine v kratkem oglasili in preverili to cesto. 

• Postavljeno je bilo vprašanje kako se bodo porabila sredstva iz postavke prekomerne 
obremenitve cest izvoza lesa iz skladovih gozdov? 70% tega lesa je izvoženih v KS 
Jurklošter, kjer so ceste zato posledično zelo obremenjene.  

• Podan je bil predlog, da naj občina ukrepa glede gradnje trgovskega objekta na 
lokaciji v Debru in molka s strani investitorja Mercatorja ter o problematiki pisno 
obvesti odgovorne inšpekcijske službe in zahteva ustrezna ukrepanja. 

• Postavljeno je bilo vprašanje kako je z dokončanjem razpisa glede Kartuzijske 
Pristave? Kako je z nadaljnjimi postopki izdelave? 
 

V razpravi so sodelovali: Milan Klenovšek - SD, Matjaž Pikl – DeSUS, Franc Lesičar – SD, 
Danijela Zupan – SDS, Janko Cesar – SLS in Franc Zdolšek – župan. 
 
 
AD 7 Razno  

 
Župan je navzoče povabil na vse prireditve v preostanku meseca decembra in se vsem 
zahvalil za dobro in korektno sodelovanje v letu 2011. 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
************************************************* 
 
 
Zapisal:                                                                                                
Branko Hostnik                                 
            Župan Občine Laško 

   Franc ZDOLŠEK 
 


