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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-16/2012 
Datum: 18.03.2013 
     

O B Č I N S K I    S V E T 
REALIZACIJA SKLEPOV 14. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

Z DNE  19.12.2012 
  
AD B1/1   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu  
                 območja Laško – desni breg KC1a – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 3505-01/2010: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg KC1a v 1. obravnavi v predloženem 
besedilu, s tem da se iz odloka izbriše objekt kioska, ločeno pa se obravnava prehod 
za pešce. 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg KC1a v predloženi vsebini, s tem da se 
iz odloka izbriše objekt kioska.  
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2013, z dne 11.1.2013. 
 
 
AD B1/2 Predlog Programa vodooskrbe s pitno vodo za leto 2013 
 
SKLEP št. 35401-200/2012: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Program vodooskrbe s pitno vodo za leto 
2013.  
 

Sklep je bil posredovan Pivovarni Laško. 
 
 

AD 1/3  Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske  
             vode za leto 2013 
 
SKLEP št. 35401-219/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Program odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne 
vode v predloženi vsebini, s tem da se v točki 5.3 drugi stavek dopolni, tako da se 
glasi: Predvideno je obvezno praznjenje s strani gospodarske javne službe enkrat na 4 
leta za greznice in enkrat na leto za MKČN. 
 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 
 

AD  1/4  Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča pobudnice  
              Nevenke Gerčer 
 
SKLEP št. 3500-0001/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na 
parc. št. 275/2 in 1469/3, obe k.o. Rimske Toplice, v predlagani vsebini.  
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AD 1/5  Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča pobudnika  
             Zdenka Gračnarja 
 
SKLEP št. 3500-0001/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na 
parc. št. 1362 – del, 1364/3 – del in 1364/4, vse k.o. Trobni dol, v predloženi vsebini.  
 
 
AD 1/7  Predlog Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko  
             infrastrukturo 
 
SKLEP št. 351-01/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za 
kanalizacijsko infrastrukturo. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/2012, z dne 29.12.2012 
 
 
AD 1/8  Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2012 
 
SKLEP št. 007-06/2011: 
Občinski svet Laško se je seznanil z zaključnim poročilom o izvedenih projektih po 23. 
členu ZFO v letu 2012. 
 
 
AD 1/9  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih  
             ureditvenih pogojih Občine Laško 
 
SKLEP št. 35001-02/2000: 

1. Občinski svet Občine Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško v 1. obravnavi v 
predloženem besedilu. 

2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti 
upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo. 

 
 
AD  2/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine  
              Laško za leto 2013 – skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 007-10/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 sprejme po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Laško za leto 2013 v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2013 – 
2016 v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Laško v letu 2013 - I. dopolnitev v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/2012, z dne 29.12.2012 
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AD 2/2  Predlog Odloka o Programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za  
             leti 2013 in 2014 
 
SKLEP št. 410-15/2012-0405:  

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o Programu prodaje finančnega 
premoženja Občine Laško za leti 2013 in 2014.  

2. Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o prodaji delnic družbe 
Thermana, d.d., in podpira izvedbo predlaganih nadaljnjih postopkov. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/2012, z dne 29.12.2012 
 
 
AD 2/3  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore  
             in kmetijska zemljišča v letu 2013 
 
SKLEP št. 3528-16/2012 -04 05:  
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za 
poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2013.  
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/2012, z dne 29.12.2012 
 
 
AD 2/4 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja 
 
SKLEP št. 3523-39/2012-04 05:  
Občinski svet Laško se je seznanil z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja. 
 
 
AD 2/5  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 30.09.2012 
 
SKLEP št. 430-15/2011-10:  
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije do 30.09.2012. 
 
 
AD 3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem,     
            informiranje in kulturo Laško – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 007-007/2012:  

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za 
šport, turizem, informiranje in kulturo Laško v 1. obravnavi v predloženem 
besedilu. 

2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti 
upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo. 

 
 
AD 3/2  Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 
 
SKLEP št. 007-008/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v 
Občini Laško v predloženi vsebini. 
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Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/2012, z dne 29.12.2012 
 
 
AD   3/3  Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2013 
 
SKLEP št. 671-001/2012:  
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2013 v 
predloženi vsebini.  
 
Letni program športa je objavljen na spletni strani Občine Laško. 
 
 
AD 4/1  Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem   
             prometu Občine Laško 
 
SKLEP št. 032-15/2012:  
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen imenovanim članom. 
 
 
AD 4/2 Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice/ravnatelja Osnovne šole Antona  
            Aškerca Rimske Toplice 
 
SKLEP št. 032-15/2012: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje kandidatki Manici Skok, stanujoči Rimska 
cesta 23, Laško, in kandidatu Damirju Markoviću, stanujočem Petkova ulica 21, 1231 
Ljubljana – Črnuče, za ravnateljico/ravnatelja Osnovne šole Antona Aškerca Rimske 
Toplice za petletno mandatno obdobje od 01.03.2013 do 28.02.2018.  
 
Občinski svet Laško daje prednost pri imenovanju Manici Skok zaradi bogatih 
delovnih izkušenj, pridobljenih strokovnih nazivov in njenega dosedanjega 
desetletnega uspešnega vodenja Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice.  
 
Sklep je bil dostavljen svetu zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 
 
 
AD 4/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2013 
 
SKLEP št. 430-02/2012: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli: 

• Zvonki Krivec za dolgoletno delo v ljubiteljski kulturi tako v svojem kraju kot 
tudi širše v občini Laško in  

• Alojzu Seitlu za vsestransko kulturno udejstvovanje, predvsem na pevskem 
področju, ter ohranjanje kulture v svojem kraju. 

 
Sklep je bil dostavljen dobitnikoma priznanja. Priznanja so bila podeljena na proslavi ob 
kulturnem prazniku, dne 7.2.2013. 
 
 
AD 4/4 Predlog Sklepa o pomoči družini Škorjanc-Hrastnik ob elementarni nesreči  
 
SKLEP št. 032-15/2012: 
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Občinski svet Laško sprejme sklep, da se decembrska sejnina vseh članov 
Občinskega sveta Laško  in župana (višina ene sejnine se odbije od županove plače in 
plačila podžupanov, ki ne prejemajo sejnine) nameni družini Škorjanc-Hrastnik iz 
Strmce preko Obočnega združenja Rdečega križa Laško v obliki namenske pomoči. 
 
Sklep je bil dostavljen OZ RK Laško. Plačilo je bilo realizirano. 
 
 
AD 5 Vprašanja in odgovori 
 
Pojasnilo v zvezi s pisno pobudo krajanov Debra v zvezi z (ne)varnostjo avtobusnega 
postajališča Rozman: 
 
V zvezi s pobudo po ureditvi avtobusnega postajališča Rozman smo naročili izdelavo idejne 
zasnove postajališča ob cesti G1-5 Celje – Laško, predhodno pa smo že opravili študijo 
štetja potnikov pri vstopu in izstopu na avtobus. 
 
 
Odgovori na pisna vprašanja: 
 

A. PONOVITEV VPRAŠANJ, NA KATERE NI BILO ODGOVORJENO NA 13. SEJI 
tako, da bo odgovorjeno na podčrtana vprašanja: 

 
A/1. SKLEP št.: 711-01/2009 z 11. seje OBČINSKEGA SVETA LAŠKO: 
»Občinski svet Laško sprejme sklep, da se na naslednjo sejo občinskega sveta povabi 
nekdanjega župana g. Rajha, predstavnika podjetja WTW g. Bizjaka ter predstavnika 
Pivovarne Laško g. Oseta«. 
Ker ta sklep ni bil realiziran, je bilo že na 12. seji OS postavljeno vprašanje, pri 
obravnavi tč. 2/6, na katerega ni bilo niti ustnega niti pisnega odgovora, tako da 
ponovno postavi vprašanje, in sicer: 

1. Kdo je v danem primeru spremenil odločitev o nerealizaciji predmetnega sklepa 
in kakšno je splošno pravilo oz. možnost spreminjanja sklepov, ki so 
izglasovani na sejah občinskega sveta? 

2. V delnem odgovoru je bilo navedeno: »Sklep 11. seje občinskega sveta Laško 
ni realiziran le v delu, da se jih povabi na sejo občinskega sveta…«. Ker je bilo 
torej sklenjeno, da se jih povabi, jih je potrebno tudi povabiti in tako realizirati 
predmetni sklep, saj je bilo prav omenjeno povabilo predstavnikov WTE glavno 
vodilo tega sklepa. 

 
Dne 16.05.2012 ob 16:00 smo v sejno sobo Občine Laško povabili predsednike 
političnih strank in neodvisne liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Laško, 
predstavnike Pivovarne Laško, d.d. (g. Mateja Oseta), JP Komunale Laško, d.o.o. (g. 
Tomaža Novaka), predstavnika Odvetniške pisarne Andrej Krašek (g. Andreja 
Kraška), bivšega župana Občine Laško (g. Jožeta Rajha) in predstavnike WTE GmbH 
ter Storitvenega podjetja Laško, d.o.o. (g. Roberta Bizjaka), z namenom, da se 
sestanemo izven seje občinskega sveta in pregledamo, predstavimo in 
prediskutiramo razmerje med Občin Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem 
Laško d.o.o., saj bi v nasprotnem primeru seja občinskega sveta trajala predolgo. 
Rezultat omenjenega sestanka je bil zapisnik, s seznamom udeležencev sestanka, ki 
je bil priložen, in s katerim so se občinski svetniki seznanili na prejšnji seji občinskega 
sveta. 
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Sklep 11. seje Občinskega sveta Laško je torej bil realiziran v obliki sestanka z vsemi 
glavnimi akterji ter predstavniki svetniških skupin. 
Na 15. sejo občinskega sveta pa vabimo predstavnike Pivovarne Laško, d.d. (g. 
Mateja Oseta), JP Komunale Laško, d.o.o. (g. Tomaža Novaka), bivšega župana 
občine Laško (g. Jožeta Rajha) in predstavnika WTE GmbH ter Storitvenega podjetja 
Laško d.o.o. (g. Roberta Bizjaka), da še enkrat predstavijo zgoraj omenjeno zadevo. 

A/2. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH NAČRTA RAVNANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE LAŠKO V LETU 2012 – I. DOPOLNITEV OZ. 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU 
OBMOČJA LAŠKO – DESNI BREG Z OZNAKO KC 1A  
Omenjena problematika je bila obravnavana na 11. seji OS, v času javne razgrnitve od 
20. 6. 2012 do 20. 7. 2012  in javne obravnave, dne 18. 7. 2012,  ter opisana v članku  
občinske uprave v zadnji reviji »Laški bilten«, v zvezi s tem se zastavljajo naslednja 
vprašanja: 

1. Ali je bil pri odločanju o omenjeni problematiki (sklep št.: 007- 09/2011), kršen 
76. člen Statuta Občine Laško, ki se glasi: 
»Občinski svet mora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese 
prebivalcev samo določene krajevne skupnosti, predhodno dobiti mnenje te 
skupnosti«, česar v danem primeru NI bilo pridobljeno? DA ali NE 
 
Navedeni člen statuta ni bil kršen, saj gre v predmetnem primeru za zadevo, ki ne 
prizadeva samo prebivalce KS Laško, ampak gre za zadevo širšega pomena v 
interesu vseh občanov, da se jim na dostopni lokaciji v središču mesta ponudi 
konkurenčnega trgovca. Za sprejem odloka o zazidalnem načrtu veljajo določila 
zakona o prostorskem načrtovanju, po katerem morajo biti v postopek sprejema 
vključeni vsi nosilci urejanja prostora. Kakor smo pojasnili že v odgovoru na pisno 
vprašanje s prejšnje seje občinskega sveta, krajevna skupnost po zakonu ni nosilec 
urejanja prostora. V skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju sta bili opravljeni 
javna obravnava in javna razgrnitev, katerih so se lahko udeležili in podali pripombe 
vsi krajani oziroma občani. Postopek sprejema odloka je torej potekal v skladu z 
zakonodajo.  

 
2. Zakaj občinski svetniki niso bili seznanjeni s sklepi Sveta KS Laško, vezanimi 

na omenjeno problematiko, v katerih KS Laško odločno nasprotuje izgradnji 
trgovskega objekta na predlagani lokaciji (sklepa s 5. in 10. seje Sveta KS 
Laško). 
Župan je sicer na 14. seji omenil, da je bil o predmetnem sklepu KS seznanjen 
šele pred štirimi dnevi (torej 15. 12. 2012), čeprav je KS posredovala Sklep KS s 
5. seje, z dne 24. 8. 2011, na Občino Laško že avgusta 2011.  
 
KS ni nosilec urejanja prostora, da bi v postopku podajal pogoje, ker je občina 
predstavnica širših lokalnih interesov, preko katere so vključeni v delo in oblikovanje 
mnenj svetniki in ostali člani pristojnih delovnih teles. KS je bila vključena v pripravo 
sprememb prostorskega akta zaradi večje obveščenosti občanov.  
   

3. Zakaj občinska uprava NI upoštevala predloga KS Laško, ki je v sklepu s 5. seje 
Sveta KS Laško predlagala obravnavo predmetne problematike na Zboru 
občanov (Javna predstavitev na zboru občanov)?  
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Javna predstavitev je bila opravljena na javni obravnavi – zboru občanov 18. julija 
2012 v prostorih ŠMOCLA. Za 30. dnevno javno razgrnitev in obravnavo so bila javno 
objavljena vabila v predpisanih oblikah, tako, da je imel vsakdo možnost podaje 
svojega mnenja na javni obravnavi - zboru občanov ali v odprtem roku 30 dni. 

 
4. Ali je bil v zvezi s prehodno navedenim sklepom KS Laško kršen 85. člen 

Statuta Občine Laško, ki se glasi – 2. alineja: 
»Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta 
ali sveta krajevne skupnosti«, saj pobuda KS Laško o sklicu zbora občanov v 
danem primeru NI bila realizirana? 
 
Ni bil kršen, saj je bila opravljena javna obravnava z zborom občanov 18. julija 2012 v 
obdobju 30-ih dni. Na sedežu KS Laško, kakor tudi na Občini Laško, so bili vsi 
dokumenti javno razgrnjeni, priložena pa je bila tudi knjiga pripomb in pobud, v katero 
je lahko vsak napisal svoje stališče. Na te podane pripombe je bilo odgovorjeno in 
bila so zavzeta tudi pisna stališča.   

 
5. Zakaj NI bila opravljena avtorizacija pobud in predlogov izraženih na javni 

obravnavi predmetne problematike? V gradivu »Stališča do pripomb podanih v 
času javne razgrnitve in javne obravnave« - št.: 3505-1/2010, z dne 23. 7. 2012, 
namreč NI navedenih vrsta pripomb in pobud (npr. zakaj navedeni dokument ni 
razširjen na širše območje desnega brega, vsaj hotela Hum; zakaj ni 
problematika obravnavana na referendumu ali zboru občanov; zakaj pri 
navedbah o novi zaposlitvah ni upoštevano ukinjanje delovnih mest po zelo 
verjetnem zapiranju trgovin: Laščanka, Otok, Market, diskont in bife na 
železniški postaji; izpuščena je celotna obravnava, ki jo je izpostavil predsednik 
Sveta KS Laško s poudarkom na predhodno citiranih sklepih Sveta KS Laško; 
idr.)? 

 
V zapisniku in zavzetih stališčih so omenjene pobude in stališča, ki so se direktno 
navezovala na predstavljeno tematiko prostorskega akta.    

 
6. Zakaj omenjena problematika  pri obveščanju javnosti, npr. v članku  občinske 

uprave v zadnji reviji »Laški bilten«, ni transparentno opisana, še posebej 
omenjeni sklepi Sveta KS Laško, saj gre pri tem za očitno zavajanje javnosti? 

 
V Laškem Biltenu so vedno v kratkem predstavljene bistvene in osnovne poteze 
projektov oz. aktivnosti.  
 

A/3. OBČINSKA TAKSA OBRAČUNANA NA PRIREDITVI PIVO IN CVETJE 
1. Koliko sredstev in čemu bodo namenjena ta sredstva, ki so bila  letos 

pridobljena iz naslova obračuna najemnin za prostor vsem najemnikom na 
prireditvi Pivo in cvetje? 

2. V preteklih letih tovrstnih občinskih taks ni bilo. Kdo je predmetne najemnine 
obračunaval in za kakšne namene so bila pridobljena sredstva porabljena? 

 
Na lanskem Pivu in cvetju so bila od gostincev pobrana sredstva v višini 75.254,18 
EUR. Od tega je bilo pobrano za stroške (priklop,izklop in poraba elektrike; odvoz in 
deponiranje smeti; priključitev in poraba vode) 20.850,00 EUR,  najemnina pa je 
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znašala  54.404,18 EUR. Celotna sredstva iz najemnine so šla v integralni proračun 
občine Laško.  

 
A/4. OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 

1. V kakšni fazi je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in 
kdaj bo zaključena (vprašanje bilo postavljeno že dne 25. 5. 2011, posamezniki 
pa imajo vloge za spremembo namembnosti zemljišč vložene že več kot 
desetletje, a še vedno brez odgovorov)?                                                                         
 
V pripravi sta dva občinska podrobna prostorska načrta (OPPN) in to za območje 
obrtne cone z nazivom KP2/1 in za območje stanovanjske pozidave KS3. Zaključek 
obeh prostorskih aktov je predviden za naslednje leto. 
 
Glede vlog za spremembo namembnosti zemljišč pa se pripravlja občinski prostorski 
načrt (OPN). Če na kratko povzamemo: 
Zaključuje se izdelava urbanističnega načrta Laško, ki vsebuje tudi ukrepe poplavne 
študije (študija je trenutno še v reviziji na ARSO). Po pridobitvi pozitivnega mnenja 
glede poplavne študije se s protipoplavnimi ukrepi dopolni predlog OPN in okoljsko 
poročilo in se poda vloga na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za pridobitev sklepa o 
skladnosti posegov na kmetijska zemljišča. 
Po prejemu le-tega lahko občina izvede javno razgrnitev in kasneje sprejme OPN na 
seji občinskega sveta. 
Glede na dinamiko pričakujemo javno razgrnitev OPN še v tem letu. 
 

 
 

B. VPRAŠANJA na 14. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE  LAŠKO 
 
B/1. UREJANJE RAZMERJA MED OBČINO IN WTE GmbH 

V proračunski postavki št.: 09224 – čiščenje odpadnih vod je navedeno: »Preko 
te postavke se bodo vršila plačila zaračunavanih stroškov čiščenja 
koncesionarju za Pivovarno Laško, d.d., prav tako so predvidena določena 
sredstva za poplačilo stroškov WTE-ju«. 
Za to postavko je planiranih samo 1 mio EUR sredstev. Ali to pomeni, da rešitev 
ali vsaj delna rešitev problematike z WTE ni predvidena v letu 2013, čeprav so 
bila s strani vodstva občine tovrstna zagotovila izrečena že v preteklem letu?  

             
            V tem strošku so zajete vrednosti odkupa tlačnega transportnega kolektorja Laško- 
            ČN, ostala problematika je stvar nadaljnjih pogajanj z WTE.              
   
B/2. PODJETJE KOSTRA, d.o.o. 

V realizaciji sklepov z 11. seje Občinskega sveta je navedeno: »Občinske 
strokovne službe so preučile podani predlog svetnikov in predlagajo, da se 
pogodba z izvajalcem Kostra, d.o.o., podaljša do konca leta 2012, med tem 
časom pa se preuči druge možnosti«. 
Zakaj to ni bilo realizirano niti poročano o zadevi na današnji seji? 
 
Občina Laško in Komunala Laško sta s podjetjem Kostra junija 2012 podpisali 
dodatek k pogodbi o poslovno-tehničnem sodelovanju na področju dejavnosti 
parkiranja in nadzora nad mirujočim prometom na javnih parkiriščih v lasti občine 
Laško, s katerim sta uredili izvajanje pogodbenih obveznosti do konca leta 2012. 
Lastnik parkomatov po tej pogodbi je Kostra. V primeru prekinitve pogodbe bi bilo 
predhodno potrebno odkupiti vse parkomate. Komunala Laško je s Kostro v začetku 
leta 2013 sklenila novo »Pogodbo o poslovno tehničnem sodelovanju pri najemu 
parkirišč in oddaji dela parkiranja v izvajanje«. Pogodba je sklenjena za obdobje 
enega leta in se lahko po preteku podaljša. Predmet pogodbe je urejanje parkiranja 
na 230 javnih parkirnih mestih v starem mestnem jedru, ki so v lasti Občine Laško in 
jih je Občina Laško s »Pogodbo o rednem vzdrževanju javnih površin in drugih 
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komunalnih objektov in naprav kolektivne komunalne rabe za leto 2013« dala v 
upravljanje Komunali Laško. Kostra pa se je skladno z usmeritvami Občinskega sveta 
s pogodbo zavezala, da bo v letu 2013 posodobila in obnovila vse obstoječe 
parkomate tako, da bo omogočen tudi sodobnejši način plačevanja parkirnine 
(mobilni telefoni, kartice, nadzor). Poleg tega pa bo skladno z dogovorom in 
potrebami postavila tudi dodatno parkirno opremo. Vso opremo, ki je njena last, pa bo 
tudi redno vzdrževala in servisirala na svoje stroške. Cene parkiranja ostajajo iste in 
se niso spremenile že vse od leta 2008. Kostra na teh 230 parkirnih mestih izvaja tudi 
nadzor nad mirujočim prometom. Občina Laško in Komunala Laško si skladno s 
Pogodbo o rednem vzdrževanju javnih površin in drugih komunalnih objektov in 
naprav kolektivne komunalne rabe za leto 2013 razdelita najemnino, ki jo plačuje 
Kostra za najem parkirišč. Sredstva, ki jih dobi Komunala, so namenjena rednemu 
vzdrževanju in čiščenju parkirišč, sredstva, ki jih dobi občina, pa predstavljajo 
prihodke od najemnine. 

 
B/3. MERCATORJEVA JAMA V DEBRU 

Ograja okoli »sramotne« Mercatorjeve jame v Debru je od začetka meseca 
decembra podrta v razdalji cca 10m, in to v neposredni bližini magistralne ceste 
Celje – Zidani Most.  
Zaradi nevarnosti, da bi lahko prišlo pri eventualnem vstopanju posameznikov 
preko podrte ograje do nesrečnih dogodkov, pa tudi sicer bi morala biti ograja 
pravilno postavljena, predlagamo, da občinske strokovne službe primer 
prijavijo na ustrezno inšpekcijo. Hkrati naj od merodajne inšpekcije zahtevajo 
pojasnila glede časovne možnosti trajanja zatečenega stanja, ki prav gotovo ni 
v ponos turističnemu mestu kot je Laško. 

             
Občina je na družbo Mercator d.d. v januarju naslovila dopis z ostro vsebino glede 
nestrinjanja s stanjem, kakršno je na lokaciji gradnje trg. Mercatorja. Kontaktirali smo 
s pristojnimi inšpekcijskimi službami(Medobčinsko redarstvo).  
Pravno formalno je investitor v gradnji, pridobil je gradbeno dovoljenje, ogradil 
prostor, kjer gradi in začel s pripravljalnimi deli – izkop gradbene jame. V zakonodaji  
ni nikjer opredeljeno v kakšnem roku mora biti gradnja zaključena.  
V mesecu februarju 2013 se je družba Mercator d.d. s pisnim odgovorom obvezala, 
da bo ob prvem primernem času ob ustreznih vremenskih pogojih uredila lokacijo, ki 
je predvidena za pozidavo. 

   
B/4. MOST V JAGOČE 

Predlagamo, da bi na naslednji seji Občinskega sveta svetniki dobili natančno 
informacijo o razlogih za trenutno stanje navedenega mosta in o planiranih 
aktivnostih ter rokih sanacije le-tega. 
 
Kratko informacijo o izvedbi del nam je pisno podala ga. Ljiljana Herga, 
univ.dipl.inž.geol., vodja Sektorja za vzdrževanje in varstvo cest na DRSC: 
Dela ne potekajo po željenih terminih, potekajo pa skladno z danimi zmožnostmi. Od 
pričetka del je trenutno že druga prekinitev del zaradi visokih vod. Poleg tega so 
dodatne geomehanske preiskave, katere prej ni bilo možno izvesti ampak šele po 
dokončanju nasipa ob poškodovani podpori, pokazale neugodno sestavo temeljnih 
tal. Tako je najprej predvidno plitvo temeljenje začasnih podpornih stebrov potrebno 
spremeniti na globoko temeljenje z mikro piloti. Trenutno se izvaja dimenzioniranje 
globokega temeljenja. 
Do sedaj se je izvedel ukrep preprečitve nadaljnjega nagibanja poškodovane podpore 
z obsipom ob temelju in pričvrstitvijo na vrhu stebra. 
Sedaj naj bi se najprej izvedli začasni podporni stebri ob poškodovani podpori. Slednji 
bodo prevzeli obtežbo voziščne plošče mostu, ko se bo poškodovana podpora 
porušila. Izvedla se bo nova nadomestna podpora z novim temeljenjem in stebrom. 
Potrebno bo detaljneje preveriti tudi stabilnost desne (predvidoma nepoškodovane 
podpore objekta), saj je sondažni izkop pokazal odstopanja v sestavi temeljnih tal 
glede na osnovni projekt. 
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Pogodbeni rok je 30.4.2013 (ocena pred pričetkom izvedbe). Rok gradnje je v veliki 
meri odvisen od vremenskih razmer (visoke vode) in dejanskih karakteristik temeljnih 
tal. 

 
B/5. NAPISNE TABLE NA CESTI LAŠKO – VRH NAD LAŠKIM 

Na omenjeni cesti so nameščene napisne table z različnimi napisi za omenjeni 
kraj, in sicer: »VRH NAD LAŠKEM oz. VRH NAD LAŠKIM«. 
Predlagamo uskladitev oz. zamenjavo napačnih tabel in namestitev pravilnih z 
napisom: »VRH NAD LAŠKIM«. 

 
S strani Komunale Laško je bilo ugotovljeno, da se napisno označevalna tabla 
slovnično napačnim zapisom naselja Vrh nad Laškim ne nahaja na občinskih cestah, 
ki so v upravljanju Komunale Laško, ampak se tabla nahaja ob regionalni cesti R III 
681, odsek 4006 Laško-Breze-Šentjur, ki jo vzdržuje VOC d.d. iz Celja. Ker gre za 
vpadljivo slovnično napako, smo o tem tako ustno kot tudi pisno obvestili omenjenega 
upravljalca državnih cest in ga tudi pozvali, da ugotovljeno neskladnost čim prej 
odpravi. 

 
 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


