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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-07/2013 
Datum: 26.04.2013 
     

O B Č I N S K I    S V E T 
REALIZACIJA SKLEPOV 15. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

Z DNE  27.03.2013 
 
 
 
AD B1/1   Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za  
                 leto 2013 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2012 
 
SKLEP št. 032-05/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in 
rokovnik za leto 2013 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2012 v 
predloženi vsebini, s tem da se seja občinskega sveta opravi en dan pred proslavo ob 
občinskem prazniku, torej 6. novembra. 
 
 
AD B1/2 Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2012 
 
SKLEP št. 007-09/2011: 
Občinski svet Laško sprejme zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012 v 
predloženi vsebini. 
 
Zaključni račun je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35, z dne 26.04.2013. 
 
 

AD B1/3  Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto  
                2013 na postavki 07120-obnova občinskih cest in javnih površin in potrditvi  
                NRP 
 
SKLEP št. 371-22/2012, 371-23/2012: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine 
Laško za leto 2013 na postavki 07120 – Obnova občinskih cest  in javnih površin in 
potrditvi NRP št. OB057-12-0005, OB057-11-0041, OB057-12-0004 in OB057-12-0015. 
 
 
 
AD  1/4  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim  
              premoženjem Občine Laško v letu 2013 – 2. dopolnitev 
 
SKLEP št. 007-10/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 – II. dopolnitev.  
 
 
 
AD 1/5  Predlog Sklepa o potrditvi sprememb NRP Občine Laško za leto 2014 



 2 

 
SKLEP št. 007-09/2011: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v NRP Občine Laško vključijo operacije št. 
OB057-13-0001 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško, OB057-13-0002 
Energetska sanacija podružnične šole Rečica, OB057-13-0003 Energetska sanacija 
podružnične šole Zidani Most in OB057-13-0004 Nabava medicinske opreme -ZD 
Laško.  

 
 
AD 1/6  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje  
             od 30.09.2012 do 28.02.2013 
 
SKLEP št. 430-15/2011: 
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije za obdobje od 30.09.2012 do 28.02.2013.  
 
 
 
AD 2/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih  
             ureditvenih pogojih Občine Laško – 2. obravnava 
 
SKLEP št. 007-02/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35, z dne 26.04.2013. 
 
 
AD 2/2  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju  
             komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško – skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 007-05/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Laško sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško v 
predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35, z dne 26.04.2013. 
 
 
AD 2/3  Predlog dopolnitve Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča  
             za pobudnico Nevenko Gerčer 
 
SKLEP št. 3500-01/2012: 
Občinski svet Laško sprejme dopolnitev sklepa o dopustnosti širitve območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 275/2 in 1469/3, obe k.o. Rimske Toplice, v predloženi 
vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan Ministrstvu RS za infrastrukturo in prostor in objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 32, z dne 19.04.2013. 
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AD 2/4  Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe Adriaplina, d.o.o., za leto 2012 
 
SKLEP št. 35400-01/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2012 
koncesionarja Adriaplin, d.o.o.. 
 
Sklep je bil posredovan Adriaplinu, d.o.o.. 
 
 
AD 2/5  Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto  
             2012 
 
SKLEP št. 354-04/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo za leto 2012. 
 
Sklep je bil posredovan Pivovarni Laško, d.d.. 
 
 
AD 2/6 Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2012 
 
AD 2/7 Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2013 
 
SKLEP št. 011-03/2013: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2012 v 
predloženi vsebini. 

2. Čisti dobiček poslovnega leta 2012 v višini 5.976 € se razporedi med druge 
rezerve iz dobička. 

 
 

SKLEP št. 011-03/2013: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 

2013 v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet JP 

Komunale Laško, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega 
načrta in po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to 
narekovala narava dela in poslovne potrebe, prav tako lahko nadzorni svet v 
okviru razpoložljivih sredstev in v primeru potrebe spremeni program investicij 
in naložb. 

 
Sklepa sta bila posredovana Komunali Laško, d.o.o.. 
 
 
AD 2/8  Predlog soglasja k najemu kredita JP Komunale Laško 
 
SKLEP št. 4121-01/2013: 
Občinski svet Laško daje soglasje k najemu kredita JP Komunale Laško v letu 2013 ali 
2014 v višini do 100.000 € za potrebe sofinanciranja investicij za večstanovanjske 
objekte. 
 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško, d.o.o.. 
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AD 2/9  Zaključno poročilo o izvedenem projektu Obnova starega mestnega jedra  
             Laško 
 
SKLEP št. 430-16/2012: 
Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Obnova starega mestnega jedra 
Laško" v predloženi vsebini. 
 
 
AD 3/2  Predlog Odloka o ustanovitvi Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo –     
              2. obravnava 
 
SKLEP št. 007-007/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, 
turizem, informiranje in kulturo Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 32, z dne 19.04.2013. 
 
 
AD 3/2  Predlog sklepa o določitvi socialno varstvene pomoči na domu v Občini Laško 
 
SKLEP št. 12280-02/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč 
na domu v Občini Laško v predloženi vsebini.  
 
Sklep je bil posredovan CSD Laško in objavljen v Uradnem listu RS, št. 32, z dne 
19.04.2013. 
 
 
AD 4/1  Predlog Sklepa o prenehanju članstva in imenovanju nadomestne članice  
             uredniškega odbora občinskega javnega glasila Laški bilten 
 
SKLEP št. 032-04/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o prenehanju članstva in o imenovanju 
nadomestne članice uredniškega odbora občinskega javnega glasila Laški bilten v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan Jasmini Štorman in Nini Pader. 
 
 
AD 5 Vprašanja in odgovori 
 

• glede na kritiko postavitve miz in stolov v srebrni dvorani bo naslednja seja 
občinskega sveta izvedena v modri dvorani v kongresnem centru Thermane Laško; 

• zaradi vzpostavitve dvosmernega prometa v starem mestnem jedru bodo nekatere od  
pogodb trgovcev o uporabi javne površine odpovedane, površine pa bodo primerno 
urejene in dostopne; 

• informacija o sestanku na DRSC je bila podana na odboru za urejanje prostora in 
komunalne dejavnosti; 

 
 
Odgovori na pisna vprašanja: 
 

A. RAZMERJE MED OBČINO LAŠKO IN WTE Gmbh TER STORITVENIM 
PODJETJEM LAŠKO, d.o.o. 
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Na 15. sejo Občinskega sveta so bili sicer vabljeni nekdanji župana g. Rajh, predstavnik JP 
komunala Laško g. Novak, predstavnik podjetja WTE g. Bizjak ter predstavnik Pivovarne 
Laško g. Oset, vendar v dnevnem redu za predmetno sejo ni bilo predvidene točke na kateri 
bi omenjeni predstavniki predstavili svoja poročila tako, da se seje niso udeležili. S tem v 
zvezi predlagamo: 
 

1. Na 16. sejo Občinskega sveta povabimo predstavnika JP Komunale Laško g. 
Novaka, predstavnika podjetja WTE g. Bizjaka, predstavnika Pivovarne Laško g. 
Oset ter predstavnika odvetniške družbe Krašek, ki naj v posebni točki 
dnevnega reda podajo informacije o trenutnem stanju predmetnega razmerja, 
stanju do sedaj plačanih obveznosti in predlogu načina poravnave obveznosti 
za preteklo obdobje ter predlogu načina poravnavanja tozadevnih obveznosti 
za v prihodnje, seveda vsak predstavnik za svoje področje. O omenjenem 
povabilu je potrebno povabljene seznaniti v začetku meseca aprila, da si bodo 
tokrat lahko rezervirali termin za udeležbo na 16. seji in ustrezno pripravili svoja 
poročila. Menimo, da ni potrebno v tej fazi ponovno vabiti g. Rajha, saj smo bili 
o kronologiji zgodovine izgradnje čistilne naprave in nekdanjih s tem povezanih 
dogodkov v preteklosti že informirani. 

2. Ponovno predlagamo, da je potrebno tudi v prihodnje na vsaki seji OS redno 
poročati o stanju predmetne problematike, vse dokler ne bo le-ta dokončno 
razrešena.  

 
Na junijsko sejo občinskega sveta se bo povabilo nekdanjega župana g. Rajha, predstavnika 
JP Komunale Laško g. Novaka, predstavnika podjetja WTE g. Bizjaka ter predstavnika 
Pivovarne Laško g. Oseta, saj do priprave gradiva za 16. sejo še nismo prejeli letnega 
poročila s strani WTE oz. Storitvenega podjetja Laško. 

 
B. 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  

 
V sklopu te problematike je g. Kaluža omenil definiciji ter zato prosimo za natančna razlaga 
obeh pojmov: 
 

1. Razgrnitev in javna obravnava: v katerih primerih je sklicana, kdo je pobudnik 
za sklic in kdo jo je dolžan sklicati, kdo so vabljeni, kako je organiziran potek 
zaključne obravnave, kdo so delavna telesa na sami obravnavi, kako je 
potrebno pisati zapisnik oz. poročilo o sami obravnavi in kako je o sami 
obravnavi oz. zaključkih z nje informirana javnost. 

2.  Zbor občanov: v katerih primerih je sklicana, kdo je pobudnik za sklic in kdo ga 
je dolžan sklicati, kdo so vabljeni, kako je organiziran potek Zbor, kdo so 
delavna telesa na samem Zboru, kako je potrebno pisati zapisnik o samem 
Zboru in kako je o sami obravnavi oz. zaključkih z Zbora informirana javnost.  

3. Ali lahko na osnovi navedenih definicij možno zaključiti, da je šlo dne 18. julija 
2012 za sklic Zbora občanov. 
DA ali NE 

DA. Obširni odgovori so bili podani na 15. seji občinskega sveta pod vsemi točkami razdelka 
A/2. 
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V sklopu sprejetja predmetnega odloka je bilo na 14. seji OS izpostavljeno, da se iz odloka 
izbriše objekt kioska, prav tako pa tudi odgovorjeno, da bo obstoječi parkirni prostor ostal 
javnega značaja tako, da postavljamo vprašanji: 
 

4. Na osnovi katerega dokumenta je sklenjeno, da se odstrani obstoječi kiosk in 
se njegova dejavnost prenese v sklop trgovinskega objekta? 

Obstoječi kiosk se odstrani na podlagi sklepa 14. seje OS št. 3505-01/2010, ki se glasi: 
"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." 
Nikjer ne obstaja dokument, niti ni bilo govora o tem, da bi se dejavnost kioska prenesla v 
sklop trgovinskega objekta. Opravljeni so bili razgovori s sedanjim lastnikom kioska, da se 
lahko prenese dejavnost v objekt gostinskega lokala pri avtobusnem postajališču. 
 

5. S kakšnim varovalom je Občina Laško zagotovila, da bo obstoječi parkirni 
prostor ob sedanjemu objektu TIC-a ostal tudi v bodoče JAVEN in, da ne bo na 
vstopu nanj postavljena »parkirna rampa«, kot je to običajno pri tovrstnih 
trgovinskih objektih? 

Podjetje Oberon, d.o.o., je podalo pisno izjavo, da je  parkirišče sicer v zasebni lasti, vendar 
bo namenjeno tudi za javno uporabo in bo brezplačno.  
 
 

C.  PODJETJE KOSTRA, d.o.o. 
 
V realizaciji sklepov s 14. seje Občinskega sveta je navedeno, da si razdelita najemnino, ki jo 
plačuje podjetje Kostra, d.o.o. 
Kolikšno najemnino plačuje podjetje Kostra, d.o.o.,  JP Komunali Laško in kolikšno 
Občini Laško? 
 
Pogodbeno je določeno, da Kostra, d.o.o., plačuje najemnino JP Komunali Laško, d.o.o., v 
višini 0,10 EUR na parkirno mesto na dan. 
Delitev med JP Komunalo Laško, d.o.o., in Občino Laško pa je definirana v pogodbi o 
rednem vzdrževanju javnih površin. 
 

 
D.  MERCATORJEVA JAMA V DEBRU 

 
Družba je z dopisom, z dne 14. 11. 2012 obvestila podjetje Mercator, d.d., da predmetna 
»jama« oz. erozija terena zaradi pripadajočega izkopa, ogroža stabilnost obratovanja RTP 
Laško. Podjetje Mercator, d.d. je v odgovoru na omenjeni dopis dne 13. 2. 2013 posredovalo 
odgovor z zagotovilom, da bo v mesecu marcu 2013 oz., ko bodo vremenske razmere to 
dopuščale, zamejilo erozijo terena z zasutjem gradbene jame.  
Na pobudo s 14. seje OS je tudi Občina Laško januarja 2013 obvestila, da se ne strinja s 
stanjem na lokaciji predmetne »jame« in v mesecu februarju prav tako prejela pisni odgovor, 
da bo podjetje Mercator, d.d., uredilo lokacijo, ki je predvidena za pozidavo. 
Ali omenjena »ureditev lokacije« pomeni samo zasutje jame, kot je zahtevalo podjetje 
Elektro-Slovenija, d.o.o., ali dokončno ureditev lokacije z odstranitvijo obstoječe 
ograje in ureditev te lokacije v travniško površino, kar bi Občina Laško vsekakor 
morala zahtevati, glede na to, da gre za lokacijo, ki pomeni vstopno točko v turistično 
mesto. 
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Odgovor je bil podan v gradivu za 15. sejo Občinskega sveta. Po 15. seji Občinskega sveta 
je družba Mercator, d.d., že pričela s sanacijo urejanja površin. 
 
 

E. DVOSMERNI PROMET MIMO »STARE PIVNICE« 
 

Na pobudo, da bi bilo smiselno ponovno vzpostaviti dvosmerni promet mimo »stare pivnice« 
je bilo odgovorjeno, da je »naključna« komisija na dan seje ravno glede te problematike 
sprejela odločitev, da tovrstna sprememba prometa skozi staro mestno jedro ni primerna. V 
razpravi, v kateri je tudi župan poudaril, da ni seznanjen, na kašen način je prišlo do sestave 
predhodno navedene komisije je bila izoblikovana nova pobuda, in sicer: 
Župan naj imenuje posebno strokovno komisijo, ki naj ponovno pregleda stanje 
obstoječe enosmerne ureditve na celotni trasi v starem mestnem jedru in naj, če le-to 
dopuščajo predpisi o prometni varnosti, vzpostavi dvosmerni promet mimo »stare« 
pivnice, kot je bilo že pred leti, kjer nikoli ni prišlo do nobene prometne nesreče ali 
ogrožanja udeležencev v prometu. Ta zahteva je še toliko bolj aktualno sedaj, ko 
poteka sanacija mostu preko reke Savinje v Jagoče.  
 
Dvosmerni promet bo vzpostavljen. 
 
 

F. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI LAŠKO 
 
Ponovno je bila izpostavljena že druga identična Odločba Ustavnega sodišča v postopku za 
oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Karoline Senegačnik Jurič, Alenke 
Blagojevič in Matjaža Juriča, ki je ponovno odločilo, da se razveljavi 5. člen v naslovu 
navedenem Odloku. Pri tem mora Občina Laško ponovno poravnati stroške postopka v višini 
612,00 EUR. 
Ali bo Občina Laško razveljavila omenjeni člen, koliko tovrstnih primerov je v preteklih 
dveh letih bilo odločeno na takšen način, koliko je to stalo Občino Laško in kako je 
predvideno, da se bo tozadevna problematika reševala v prihodnje?  
 
Občina je do danes prejela 3 pobude za oceno ustavnosti Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Laško. Vsaka odločitev Ustavnega sodišča, v korist nasprotne strani, 
občino stane 612,00 EUR, kar znašajo stroški postopka pred Ustavnim sodiščem.  
Občina ne more razveljaviti 5. Člena Odloka, saj le-ta obsega vse kategorizirane javne poti v 
občini, kar skupaj znaša 340 različnih cestnih odsekov. 
Problem neustavnosti Odloka o kategorizaciji cest, se pojavlja zaradi »grehov« iz preteklosti, 
saj je zakonodaja v preteklosti dopuščala kategorizacijo cest brez predhodne ureditve 
lastništva. Danes to več ni mogoče, zato mora občina pri novih predlogi kategorizacije 
cestnih odsekov, najprej urediti lastništvo in šele nato lahko poda predlog za kategorizacijo 
novega cestnega odseka.  
 
 

G. PLAČILO PRISPEVKA ZA PRIKLOP NA ČISTILNO NAPRAVO 
 
Že na dveh sejah OS je bil izpostavljen problem plačila prispevka za priklop na čistilno 
napravo krajanov v naselju Debro. Le-ti naj bi bili pisno obveščeni o postopku vračila 
omenjenih sredstev, katera so vplačali že pred desetletjem, a priključkov še vedno ni 
realizirani. Ob tem morajo vsa leta plačevati tudi stroške čiščenja in odvoza vsebine iz 
obstoječih greznic. 
Zakaj omenjeno pisno obveščanje ni bilo realizirano in zakaj nekaterim občanom še 
vedno ni omogočena vrnitev navedenih sredstev? 
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Sklep glede vrnitve obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko infrastrukturo je bil 
sprejet na 14. redni seji Občinskega sveta dne 19.12.2012. Sklep je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 108/12.  
V omenjenem gradivu za odbore in sejo občinskega sveta je bila pripravljena obrazložitev, 
da se vplačana sredstva ne vrnejo tistim občanom, ki živijo na  območju, kjer so aktivnosti za 
izgradnjo kanalizacije tik pred realizacijo. 
 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


