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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-09/2013  
Datum: 15.05.2013  
 

Z A P I S N I K 
 
16. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 8. maja 2013, ob 17. 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. Z zamudo so prišli Matej Knez, 
Danijela Zupan in Roman Tušek.  
  
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. Sandra Barachini direktorica občinske uprave 
3. Dimitrij Gril urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
4. Andrej Flis urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
5.  Tanja Grabrijan urad župana 
6. Andrej Kaluža urad za GJS, okolje in prostor 
7. Luka Picej urad za GJS, okolje in prostor 
 Tisk, TV, ostali vabljeni:  
8. Boža Herek TV Krpan                                                                      
9. Saška T. Ocvirk Novi tednik 
10. Tina Vengust Novi tednik 
11. Ivan Medved JSKD, Območna izpostava Laško 
12. Rosana Jakšič Glasbena šola Laško – Radeče 
13. Branka Bugarin Zdravstveni dom Laško 
14. Marko Ratej Zdravstveni dom Laško 
15. Polonca Teršek Center za socialno delo Laško 
16. Greta Labohar Škoberne Vrtec Laško 
17. Manica Skok OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
18. Ljudmila Pušnik OŠ Primoža Trubarja Laško 
19. Marija Kovačič Knjižnica Laško 
20. Tomaž Majcen STIK Laško 
21. Tomaž Ojsteršek Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 

Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec 
22. Andrej Hercog Limnos, d.o.o. 
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AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 15. seje Občinskega sveta Laško, z dne 
27.03.2013 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 15. seje  z dne 27.03.2013.  
 
Številka:  032-07/2013 
 
 
AD   A3  Potrditev realizacije sklepov 15. seje z dne 27.03.2013 
 
*pride Matej Knez (21 prisotnih) 

 
V razpravi so bili izpostavljeni vabljeni na sejo v zadevi WTE, lastništvo parkirišča, ki bo 
zgrajeno pred poslovno trgovskim objektom, prestavitev kioska ter realizacija izgradnje 
kanalizacije.   
 
Pojasnjeno je bilo, da bodo glavni akterji v zadevi WTE vabljeni na naslednjo sejo 
občinskega sveta, ko bo predstavljeno tudi letno poročilo. Kiosk bo odstranjen, njegova 
dejavnost se bo lahko opravljala v objektu, namenjenem gostinski dejavnosti. Kiosk se bo 
odstranil najkasneje takrat, ko bo možno opravljanje dejavnosti v novem objektu. Poslovno 
trgovski objekt bo imel poleg zgornjega parkirišča še garažno hišo, kjer je predvidenih 70 
parkirišč in bodo brezplačna. Parkirišča bodo tudi ob železniški progi, tudi tam, kjer sedaj 
stoji kiosk. V zvezi s kanalizacijo je bilo pojasnjeno, da se bo gradila na območjih, za katera 
je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, sofinancira pa se z evropskimi sredstvi – to je 2. faza 
Debra, del Kidričeve in Valentiničeve ulice in predel Pod gradom. Za Debro trenutno potekajo 
aktivnosti za javni razpis, izgradnja na tem območju naj bi bila gotova še v tem letu.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijel Dobršek - DeSUS, Andrej Kaluža – 
OU, Luka Picej – OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 15. redne seje z dne 27.03.2013. 
Številka:  032-07/2013 
 
 
AD B  Sprejem dnevnega reda 
 
Razprave ni bilo. 
  
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 16. redno sejo Občinskega 

sveta Laško, sklicano na dan 08.05.2013, se razširi s točko:  
2/6 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško.  

2. Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 16. redno sejo Občinskega 
sveta Laško, sklicano na dan 08.05.2013, razširjen s točko 2/6, se sprejme v 
predlagani vsebini.  

 
Številka: 032-09/2013 
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Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 
1. Družbene dejavnosti 
1/1 Zaključna poročila za leto 2012: 

a. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
b. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
c. JZ Zdravstveni dom Laško 
d. Center za socialno delo Laško 
e. Vrtec Laško 
f. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
g. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
h. Knjižnica Laško 
i. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
j. Uredniški odbor Laškega biltena  
k. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško  

 
2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti  
2/1 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje,  

Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2012 na območju Občine Laško 
2/2 Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest – skrajšani postopek 
2/3 Novelacija Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v  

Občini Laško 
2/4 Odstop od izvedbe javnega naročila "Sanacija dveh usadov ob cesti LC200140 Laško  

- Čemeršnjice - Reka" 
2/5 Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim  

podjetjem Laško, d.o.o. 
2/6 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah  
            prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško – skrajšani postopek 
 
3. Področje proračuna in gospodarske zadeve 
3/1 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim  
            premoženjem Občine Laško v letu 2013 – III. dopolnitev 
3/2 Predlog Sklepa o spremembi NRP Občine Laško za leto 2014 
3/3 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 3. 2013 do  
           15. 4. 2013 
  
4. Volitve in imenovanja 
4/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Laško 
 
5. Vprašanja in odgovori 
 
6. Razno 
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AD B1/1   Zaključna poročila za leto 2012 
a.   Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
b.   JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
c.   JZ Zdravstveni dom Laško 
d.   Center za socialno delo Laško 
e.   Vrtec Laško 
f.    Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
g.   Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
h.   Knjižnica Laško 
i.    STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
j.    Uredniški odbor Laškega biltena  
k.   Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško  

 
* pride Danijela Zupan (22 prisotnih) 

 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Klemen Grešak je povedal, da odbor na 
zaključna poročila ni imel pripomb. Opozoril je, da odbor ni obravnaval finančnega poročila 
glasbene šole, ki pa je bilo vključeno v gradivo za občinski svet. Povabil je direktorje 
zavodov, da če želijo, lahko nagovorijo občinski svet. 
 
Ravnateljica Glasbene šola Laško-Radeče Rosana Jakšič se je v imenu kolektiva, učencev 
in njihovih staršev zahvalila za nove prostore in vse povabila na uradno otvoritev, ki bo jeseni 
ob pričetku novega šolskega leta.  
 
Predstavila se je nova direktorica Zdravstvenega doma Laško Branka Bugarin, dr. Marko 
Ratej pa se je vsem zahvalil za sodelovanje. V razpravi je bilo izpostavljeno dvigalo, ki ga 
zdravstveni dom čim prej potrebuje. 
 
Predstavila se je tudi v.d. direktorica CSD Laško Polonca Teršek. Povedala je, da je 
predvidena reorganizacija centrov, vendar se še ne ve, kaj to pomeni za lokalno skupnost. V 
razpravi je bila podana pobuda, da bi se aktiviralo brezposelne ljudi v skupine, ki bi 
obiskovale osebe, ki samevajo in so brez finančnih sredstev. 
 
Ravnateljica OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice Manica Skok se je zahvalila za podporo, 
marca je nastopila že svoj tretji mandat. Še vedno upa, da bo nekoč zgrajen prizidek k šoli, je 
pa zelo zadovoljna, da je občini uspelo pridobiti sredstva za energetsko sanacijo šole. V 
razpravi je bila podana pohvala ravnateljici za dobro delo.  
 
Direktorica Knjižnice Laško je izpostavila željo, da bi knjižnica dobila prizidek.  
 
Predstavil se je v.d. direktor Stika Tomaž Majcen, ki je povedal, da je Laško postalo 
Evropska destinacija odličnosti. Gre za priznanje, ki ga na področju turizma podeljuje 
Evropska komisija.  V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, kakšni so plani za trženje oz. 
povečanje prihodkov? Odgovorjeno je bilo, da se bo tržni delež zagotovo povečal, saj se bo 
s selitvijo v nove prostore (junija) odprla »Trgovina dobrot«, pričakuje pa se tudi večji obisk 
skupin turistov. Pojasnjeno je bilo, da pivnica v Hotelu Savinja ni v lasti Stika in naj bi jo kot 
najemnik prevzel kakšen gostinec.  
 
Kratek povzetek poročila uredniškega odbora Laškega biltena je podal član uredniškega 
odbora Klemen Grešak. V razpravi je bil podan predlog za razširitev uredniškega odbora.  
 
V razpravi so sodelovali: Rosana Jakšič – GŠ Laško-Radeče, Branka Bugarin – ZD Laško, 
Marko Ratej – ZD Laško, Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS, Polonca Teršek – 
CSD Laško, Manica Skok – OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, Marjetka Kovačič – 
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Knjižnica Laško, Tomaž Majcen – STIK Laško, Ludvik Urankar – SLS, Klemen Grešak - 
MMOL. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Laško, za leto 2012 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 2012 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (21 ZA, 1 VZDRŽAN) sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2012 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za socialno delo Laško za leto 2012 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2012 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice 
za leto 2012 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto 
2012 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2012 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo 
Laško za leto 2012 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (21 ZA, 1 VZDRŽAN) sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2012 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško za leto 2012 v priloženi vsebini. 
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Številka:  032-09/2007 
 
 
AD B2/1 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine  
              Celje, občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2012 na območju  
              Občine Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Ojsteršek. Pozval je, da se pripravi 
predlog za prestavitev radarjev še na kakšno drugo primerno mesto, kjer je omejitev 50 
km/h, sama lokacija pa ogroža udeležence v prometu. V razpravi je bilo predlagano, da se 
pri tem bolj sodeluje s policijo.  
 
Izpostavljen je bil nadzor nad pasjimi iztrebki. Zaenkrat še ni bil nihče kaznovan. Predlagano 
je bilo, da se nadzor poostri (problematičen je predvsem park v Laškem, večji nadzor pa bi 
lahko bil tudi v okolici javnih ustanov in stanovanjskih sosesk).  
 
Izpostavljeno je bilo tudi parkirišče pred dvorano Tri lilije, kjer vozi avtošola. Parkirišče je 
sicer javna površina, vendar naj bi avtošola poučevala na poligonu in ne na parkirišču. O tem 
naj se obvesti SPV. 
 
Na vprašanje, kaj časovno pomeni 9% sredstev, ki jih za inšpektorat namenja Občina Laško, 
je bilo odgovorjeno, da ti odstotki pokrijejo polovico dela inšpektorja in enega redarja ter 
polovico administracije.  
 
Opozorjeno je bilo tudi, da bi se moral vršiti nadzor nad javnimi površinami, predvsem 
pločniki, ki so na določenih mestih zasedeni s prodajnimi artikli. 
 
Na vprašanje, kako se rešuje lastniška problematika pri cestah, je bilo pojasnjeno, da ta 
problematika izhaja iz novega zakona o cestah, ki je določil pogoj, da se cesta lahko 
kategorizira, če je v lasti občine ali države. Pri tem se je pojavila težava, saj je v državi cca 
90 % cest, ki so v zasebni lasti. Zakon narekuje, da je treba ceste kategorizirati, občine pa 
tega niso sposobne narediti, saj gre za velik časovni in finančni zalogaj. Najbolj primerna 
rešitev je, da občina poskrbi za odmero teh cest, lastniki pa jih brezplačno prenesejo na 
občino in se s tem izognejo vsem bremenom, saj bo odgovornost in  vzdrževanje prevzela 
občina. Odmeriti je treba cca 420 km cest – če bi se lotili vsega naenkrat in če bi občani za to 
zahtevali še odškodnine, bi lahko ves proračun namenili samo za to. Večina občanov to 
razume, prav tako se zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo kot lastniki cest (npr. odškodninska 
odgovornost v primeru prometne nesreče), zato ceste na lastno pobudo brezplačno 
prenašajo na občino. Na cestah, ki se urejajo na novo, se sproti ureja tudi lastništvo. 
 
* pride Roman Tušek, odide Marjeta Ocvirk (22 prisotnih) 

 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Ludvik Urankar – SLS, Danijel Dobršek – 
DeSUS, Danijela Zupan – SDS, Klemen Grešak – MMOL, Matjaž Pikl – DeSUS, Tomaž 
Ojsteršek – Medobčinski inšpektorat, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2012 na 
območju občine Laško v predloženi vsebini. 

Številka: 100-02/2013 
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AD B2/2  Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest – skrajšani postopek 
 
* pride Marjeta Ocvirk (23 prisotnih) 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembi Odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško sprejme po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Laško v predloženi vsebini. 

 
Številka: 007-10/2009 
 
 
AD  2/3  Novelacija Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih  
              odpadnih voda v Občini Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Luka Picej in Andrej Hercog. 
 
* odide Andreja Križnik (22 prisotnih) 

 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost je podal pripombo, da se v programu na 
različnih mestih pojavljajo različni podatki - potrebno jih je uskladiti (npr. število prebivalcev 
na str. 22 in 25).  
 
V razpravi je bilo opozorjeno na napako na str. 8: pri točki 2.2 je med predpisi našteta 
uredba, naprej v tekstu pa je uporabljen izraz pravilnik.  
 
Na vprašanje, kakšna je v tej zadevi vloga podjetja Limnos, je bilo pojasnjeno, da je bila 
naloga podjetja, da zbere in pregleda obstoječe podatke, jih uskladi z zakonodajo in jih 
prenese v digitalno obliko. Operativni program je skupen dokument, ki služi tako občini kot 
komunali za pravilno in kvalitetno izvajanje nalog s področja kanalizacije. Prav tako je takšen 
operativni program potreben za uspešno prijavo na razpise za pridobitev kohezijskih 
nepovratnih sredstev.  
 
Izpostavljene so bile tabele na str. 50, 51 in 52, kjer so navedene dodatne populacijske enote 
– zakaj so tako visoke? Nemogoče je doseči 30% rast prebivalstva, saj se na teh lokacijah 
število prebivalstva prej manjša kot pa povečuje. Pojasnjeno je bilo, da operativni program 
ne upošteva OPN detajlno, ampak upošteva aglomeracije, ki so določene na državnem 
nivoju.  
 
Na vprašanje, na kak način je bilo podjetje Limnos izbrano za pripravo operativnega 
programa, je bilo odgovorjeno, da na podlagi zbiranja ponudb. Podjetje obstaja že od leta 
1993 in se ukvarja s prenosom znanja iz študijskih in raziskovalnih sfer v uporabne namene. 
Na področju čiščenja odpadnih voda spremljajo zakonodajo in sodelujejo s številnimi 
komunalnimi podjetji in občinami, ki jim manjkajo informacije in kader na tem področju.   
 
Glede na to, da na perifernih območjih pridejo v poštev le individualne čistilne naprave, je bil 
podan predlog, da bi se v občinskem proračunu zagotovilo tudi nekaj sredstev za 
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sofinanciranje njihove izgradnje. Pojasnjeno je bilo, da si bo občina tudi za ta namen 
prizadevala pridobiti nepovratna sredstva.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Danijel Dobršek – DeSUS, Matjaž Centrih – 
SLS, Marjan Salobir – LDS, Danijela Zupan – SDS, Janko Cesar – SLS, Srečko Lesjak – 
SDS, Andrej Hercog – Limnos, d.o.o., Luka Picej – OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (21 ZA, 1 VZDRŽAN) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Novelacijo operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Občini Laško v predloženi vsebini.  
 
Številka: 351-01/2013 
 
 
AD 2/4  Odstop od izvedbe javnega naročila "Sanacija dveh usadov ob cesti LC200140  
             Laško-Čemeršnjice-Reka" 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.  
 
Na vprašanje, kdaj bo sanacija realizirana, je bilo odgovorjeno, da takrat, ko bo občina 
pridobila nepovratna sredstva. To naj bi bilo še v tem letu. 
 
V razpravi sta sodelovala Srečko Lesjak – SDS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško daje soglasje k odstopu od izvedbe javnega naročila "Sanacija 
dveh usadov ob cesti LC 200140 Laško-Čemeršnjice-Reka". 

Številka: 430-13/2012 
 
 
AD 2/5  Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter  
             Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o. 
 
* pride Andreja Križnik (23 prisotnih) 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
Podana je bila pobuda, da se na naslednjo sejo povabi tudi odvetnika Andreja Kraška. 
Pojasnjeno je bilo, da je g. Krašek prevzel mesto direktorja agencije za varstvo konkurence, 
občino pa zdaj zastopa odvetnica Anja Jandrog. V nadaljevanju razprave so se svetniki 
strinjali, da se poleg glavnih akterjev v tej zadevi (predstavnik WTE, predstavnik Pivovarne 
Laško in bivši župan - že sprejet sklep občinskega sveta) na naslednjo sejo vabi tudi 
odvetnico občine.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Klemen Grešak – MMOL, Danijela Zupan – 
SDS, 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., v predloženi vsebini. 
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Številka: 711-01/2009 
 
 
AD 2/6  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in  
             dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško –  
             skrajšani postopek 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.  
 
V razpravi je bilo predlagano, da se tudi v 13. c členu, ki določa pogoje za gradnjo 
nezahtevnih in enostavnih objektov, določi oddaljenost mesta nameravane gradnje 
maksimalno 45 m od stavbnega zemljišča oz. stavbišča, tako kot to velja za stanovanjske 
objekte.  
 
V razpravi je sodeloval Marjan Salobir - LDS.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško po 
skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško v 
predloženi vsebini, s tem da se v zadnjem stavku dodanega 13. c člena številka 
30 nadomesti s številko 45.  

 
Številka: 007-02/2013 
 
 
AD 3/1  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim  
             premoženjem Občine Laško v letu 2013 – III. dopolnitev 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini. 
 
Na vprašanje, zakaj mora biti občina lastnica sušilnice na Trubarjevem nabrežju 1b (ta 
prostor namreč želi nekdo odkupiti), je bilo odgovorjeno, da ravno zato občina prodaja svoj 
solastniški delež.  
 
V razpravi sta sodelovali Danijela Zupan - SDS in Sandra Barachini - OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 – III. dopolnitev, v predloženi 
vsebini.  
 
Številka: 007-10/2011 
 
 
AD 3/2  Predlog Sklepa o spremembi NRP Občine Laško za leto 2014 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. 
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Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o spremembi NRP št. OB057-10-0010 v predloženi 
vsebini.  
 
Številka: 007-09/2011 
 
 
AD 3/3  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1.3.2013 do  
             15.4.2013 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije za obdobje od 01.03.2013 do 15.04.2013. 
 
Številka: 430-15/2011 
 
 
AD 4/1  Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta JZ Zdravstveni dom Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
V razpravi je bila podana pripomba na podajanje predlogov za imenovanja, saj Mlada moč 
občine Laško vedno predlaga več kandidatov, medtem ko druge stranke predlagajo po 
enega kandidata. Podan je bil predlog, da bi vsaka stranka oz. lista vedno podla le po en 
predlog. Predstavnik MMOL je povedal, da se s tem ne strinja, ker se tako omejuje pravica 
do odločanja in do udeležbe. Sami so predlagali tri kandidate: enega za boljšo komunikacijo 
z županom in občinsko upravo, enega iz zdravstva in eno ekonomistko. Poudaril je, da je 
bolje, da stranke predlagajo več kandidatov, saj bo KMVVI imel več izbire in bo tako res 
lahko izbral najbolj primerne, usposobljene osebe. Gre za štiriletne mandate, zato odločanje 
o kandidatih ni nepomembno, vzeti si je treba čas in izbrati najboljše.  
 
V nadaljevanju razprave je bilo povedano, da sveti zavodov in nadzorni sveti občine ne 
obveščajo o svojih stališčih in delovanju, zato je dobro, da ima tudi občinska uprava sama 
kakšnega predstavnika v teh svetih. Ker je vedno predlagan Dimitrij Gril, je bila podana 
pobuda, da se v svete imenuje še kdo drug iz občinske uprave. 
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijel Lapornik – SD, Janko Cesar – SLS, 
Klemen Grešak – MMOL, Danijela Zupan – SDS, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (17 ZA, 6 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
Laško imenujejo: 

1. Janja Knapič, 
2. Brigita Pavčnik, 
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3. Gizela Podbregar, 
4. Dimitrij Gril. 

 
Številka: 032-08/2013 
 
 
AD 5 Vprašanja in odgovori 
 
Podane so bile naslednje pripombe, pobude in vprašanja: 

- ali je možno, da se dotacije krajevnim skupnostim do septembra izplačajo vnaprej, da 
bodo le-te lahko poplačale izvajalce zimske službe? 
Pojasnjeno je bilo, da bo glede na podatke zimske službe, ki so bili komaj sedaj 
pridobljeni, potreben rebalans; predlog za vnaprejšnje izplačilo se bo poskušal 
upoštevati … 

- na Cesti v Rečico sta še vedno različni omejitvi na vsaki strani ceste (50 in 40 km/h);  
- kdaj in na kakšen način se bo zgradila kanalizacija v Sp. Rečici? 
- v Zg. Rečici pri mostu, kjer obrača avtobus, je glavni vodovod za Laško – le-ta je že 

kakšno leto zunaj in je nezaščiten (ob hujšem neurju lahko Laško ostane brez vode); 
- ali lahko občinska uprava od Agencije za okolje pridobi sezname vodotokov, ki so v 

njihovem upravljanju; 
- kako je potekal sestanek na DRSC? 

Na sestanku je bilo obravnavanih več točk:  
• most v Jagoče: plan sanacije je 2 meseca in pol, ko bo sanirana podpora, bo 

lahko stekel promet enosmerno, izmenično za osebna vozila; delo je odvisno 
od vremenskih razmer, predhodno bo potrebno izvesti še obremenilni test; 

• protokol za infrastrukturno ureditev  Laško-jug; 
• cesta Rimske Toplice-Jurklošter-Dežno: projekti za mostove na Gračnici se 

bodo nadaljevali še pred poletjem, izvajalec je izbran; 
• nova cesta mimo Kartuzije Jurklošter: ko bodo zagotovljena sredstva, se bo 

pričel pripravljati PZI; 
• preplastitev odsekov regionalnih cest: ko bo znana ocena, koliko sredstev bo 

potrebnih za sanacijo vseh cest po Sloveniji, se bodo pripravili plani sanacije; 
• izbor najbolj ugodne variante za prečkanje Savinje v Rimskih Toplicah: variant 

je pet, za to bo sklican poseben sestanek; 
• kolesarska povezava Celje-Laško, vključno z brvjo za kolesarje v Tremerjah: 

trenutno je zadeva na državni revizijski komisije zaradi izbora izvajalca; 
• cesta G1-5, odsek Celje-Laško: projekt krožišča v Debru se še ne izvaja, za 

krožišče pri Wellness parku pa je izvedba projektov v teku;  
• nadaljevanje rekonstrukcije G1-5 s hodnikom za pešce v Zidanem Mostu pri 

odcepu za Vilo: dela naj bi se dokončala v letošnjem letu;  
• avtobusna postaja »pri Rozman«: idejna zasnova oz. idejni projekt 

postajališča je bil poslan na DRSC; 
• cesta Laško-Breze-Šentjur: v letu 2015 naj bi se pripravila dokumentacija, 

mogoče se bo uredilo tudi nekatere odseke, odvisno od razpoložljivih 
finančnih sredstev; 

• zavijalci k Rimskim termam: projekti so pripravljeni, pregledati je treba 
lastništva zemljišč; 

• 3. razvojna os: študija variant naj bi bila razgrnjena v juniju, vsaj za srednji del; 
- ali se lahko pridobi poročilo komisije, ki je obravnavala problematiko dostopnosti 

invalidov v Laškem? 
Projekt Občina po meri invalidov se zaključuje. Analiza stanja je zaključena, na njeni 
podlagi pa bo izdelan akcijski načrt, ki ga bo obravnaval občinski svet. Zamišljeno je, 
da se ustanovi telo občinskega sveta – svet za invalide, ki bo strmel k temu, da se bo 
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ta akcijski načrt tudi uresničeval. Trenutno se pripravlja tisti del, ki se nanaša na 
odpravo arhitektonskih ovir, ki so bile zaznane.  

- mandat v.d. direktorja Stika se bo kmalu iztekel – razpis je treba pripraviti 
pravočasno;  

- kaj bo z zalivom v Jagočah? 
- ali je sanacija Mercatorjeve jame zaključena? 
- kdaj bo uveden dvosmerni promet v starem mestnem jedru? 

Pojasnjeno je bilo, da so bile pridobljene projektne rešitve Fakultete za gradbeništvo 
iz Maribora, izbrana je bila najboljša varianta, tako da bi bil dvosmerni promet lahko 
realiziran v prihodnjih tednih.  

V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Danijel Dobršek - DeSUS, Marjeta Ocvirk – 
SD,  Srečko Lesjak – SDS, Andrej Kaluža – OU, Andrej Flis - OU, Franc Zdolšek - župan.  
 
 
AD 6 Razno  
 
Župan je svetnike povabil, da se udeležijo podelitve priznanja Evropske destinacije 
odličnosti, ki bo junija v Thermani.  
 
Naslednja seja občinskega sveta bo 19. junija v Rimskih termah.  
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.50. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

   Franc ZDOLŠEK 


