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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-10/2013  
Datum: 21.06.2013  
 

Z A P I S N I K 
 
17. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 19. junija 2013, ob 17. uri, v dvorani 
Marka Tulija Cicera in Seneka (Rimska arena) v Rimskih termah. 
  
 
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 22 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Z zamudo je prišla Danijela 
Zupan.  
 
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. Bojana Kustura urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
5.  Tanja Grabrijan urad župana 
6. Andrej Kaluža urad za GJS, okolje in prostor 
 Tisk, TV, ostali vabljeni:  
8. Boža Herek TV Krpan                                                                      
10. Tina Vengust Novi tednik 
11. Tomaž Recko ČN  Laško 
 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 16. seje Občinskega sveta Laško, z dne 

08.05.2013 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 16. seje  z dne 08.05.2013.  
 
Številka:  032-09/2013 
 
 
AD   A3  Potrditev realizacije sklepov 16. seje z dne 08.05.2013 
 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, zakaj ni realiziran sklep občinskega sveta, da se na 
sejo vabi vse akterje v zvezi s čistilno napravo.  
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Opozorjeno je bilo, da prometni znaki na Cesti v Rečico še vedno niso ustrezno postavljeni 
ter da manjka priloga – dopis Agencije RS za okolje glede registra vodotokov.  
 
Pojasnjeno je bilo, da je g. Bizjak, predstavnik WTE, odsoten, zato bo vabljen na 
septembrsko sejo. Priloga – dopis ARSA je pomotoma izpadel in bo posredovan po 
elektronski pošti. Komunala je prometne znake postavila, vendar ne na križišču.    
 
* odide Srečko Lesjak (21 prisotnih) 

 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Matjaž Pikl - DeSUS, Andrej Kaluža – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 16. redne seje z dne 08.05.2013. 
 
Številka:  032-09/2013 
 
 
AD B  Sprejem dnevnega reda 
 
* pride Srečko Lesjak (22 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
  
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 17. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 19.06.2013, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-10/2013 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 

1. Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško za leto 2012 
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Laško za leto 2013 – skrajšani 

postopek 
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

občine Laško v letu 2013 – IV. dopolnitev 
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 

merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško – skrajšani 
postopek 

5. Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja 
6. Vprašanja in odgovori 
7. Razno 

 
 
AD B1   Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško za leto 2012  
 
Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Recko. 
 
* pride Danijela Zupan (23 prisotnih) 

 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi moralo biti poročilo dopolnjeno s finančnim delom, 
podatki o vzdrževanju čistilne naprave in tudi z načrtom in finančnimi podatki servisiranja 
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naprav in agregatov. Postavljeno je bilo vprašanje, koliko količin čiščenja odpadnih voda je 
bilo plačanih in kdo so bili plačniki.  
 
G. Recko je pojasnil, da je poročilo pripravil direktor, g. Bizjak, ki je pristojen tudi za plačila. 
Vse naprave so zabeležene v centralnem računalniku, ki se vzdržujejo v skladu z načrtom 
servisiranja delov naprav in agregatov, in sicer po specifikacijah proizvajalcev.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Klemen Grešak – MMOL, Tomaž Recko - 
ČN. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško 

za leto 2012 v predloženi vsebini. 
2. Poročilo naj se dopolni s finančnim planom in podatki o vzdrževanju čistilne 

naprave.  
 
Številka:  351-01/2013 
 
 
AD B2   Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Laško za leto 2013 – skrajšani  
              postopek 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
Predsednik gospodarskega odbora Danijel Lapornik je izpostavil sredstva za nakup zemljišč 
za nogometno igrišče, ki se ponovno prerazporejajo. Če se nakup ne da realizirati, je bolje, 
da se ta sredstva že prvotno predvidijo za drug namen, ne pa da se potem prerazporejajo z 
rebalansom.  
 
Pojasnjeno je bilo, da je ta postavka prvič prerazporejena in da potekajo dogovarjanja z 
lastnikom zemljišč.  
 
Izpostavljen je bil tudi dvig višine zneska, do katere lahko odloča župan – iz 20.000 na 
70.000. Pojasnjeno je bilo, da je ta sprememba potrebna predvsem za primere elementarnih 
nesreč, kjer je potrebno ukrepati hitro in ni časa sklicevati občinskega sveta. Predlagano je 
bilo, da o uporabi teh sredstev proračunske rezerve župan pisno obvesti občinski svet takoj 
na naslednji seji. 
 
V razpravi so sodelovali: Danijel Lapornik – SD, Danijel Dobršek – DeSUS, Bojana Kustura – 
OU, Sandra Barachini – OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Laško za leto 2013 sprejme po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2013 – rebalans 1/2013 v predloženi vsebini, s tem da se na koncu 2. člena 
doda besedna zveza "na naslednji seji".  

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

 
Številka: 007-10/2011 
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AD B3  Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim  
             premoženjem občine Laško v letu 2013 – IV. dopolnitev 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
Razprave ni bilo.  
 
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 – IV. dopolnitev. 
 
Številka: 007-10/2011 
 
 
AD  B4  Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih  
              zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine  
              Laško – skrajšani postopek 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
Na vprašanje kdaj bodo rešene stare vloge, je bilo pojasnjeno, da v zakonitem roku, vsi pa 
bodo obravnavani enako (brez izjem) ne glede na velikost zemljišča.  
 
V razpravi sta sodelovala: Matej Knez – MMOL in Andrej Kaluža - OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Številka: 430-15/2008 
 
 
AD B5  Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z Odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja št. 352-37/2012, z dne 26.04.2013. 

Številka: 352-37/2012 
 
 
AD B6  Vprašanja in odgovori 
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Podana je bila kritika na projektiranje križišča v Rečici ter izpostavljena varnost prometnih 
udeležencev v tem križišču.  
 
Postavljeno je bilo vprašanje, kdaj bo zgrajen Spar in ali se lahko pridobi mnenje 
projektantov glede krožišča pri Humu. Odgovorjeno je bilo, da je glede Spara v teku 
usklajevanje pogodb, projekt za krožišče pa bo predstavljen g. Ficku z DRSC-ja, ki pride 
julija v Laško. 
 
Podana je bila pobuda, da se v bodoče razmisli o urbanističnem in arhitekturnem 
načrtovanju, saj smo odgovorni za podobo Laškega kot turističnega kraja. Potrebno bi bilo 
angažirati strokovnjake, inženirje arhitekture z dolgoletnimi izkušnjami. 
 
Podana je bila pobuda občanov Trubarjeve ulice, da bi se ta ulica zaprla za tovorni promet.  
 
V razpravi sta sodelovala: Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS, Mojca Krivec – SLS.  
 
 
AD B7   Razno 
 
Uvodno obrazložitev za dodatno gradivo – sklep o zavrnitvi vseh ponudb za sanacijo 
opornega zidu Žikovce nad odcepom Pot na Kobivjek, ki je bilo svetnikom poslano po 
elektronski pošti en dan pred sejo, je podala Sandra Barachini. Po tolmačenju ministrstva za 
finance je nadzorni organ občinski svet, zato se mora po ZJN seznaniti s sklepom. Na 
vprašanje, ali so projektanti podali napačno oceno ali ponudniki pretiravajo s ceno, je bilo 
odgovorjeno, da sta obe ponudbi previsoki in da toliko sredstev nimamo zagotovljenih. Zato 
se je na podlagi zbiranja ponudb izbral ugodnejši ponudnik.  
 
V razpravi so sodelovali Srečko Lesjak – SDS, Andrej Kaluža – OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil s Sklepom o zavrnitvi vseh ponudb javnega 
naročila "Sanacija opornega zidu Žikovce nad odcepom Pot na Kobivjek" z dne 
13.06.2013. 
 
Številka: 430-14/2012 
 
 
Župan je navzoče povabil na proslavo ob dnevu državnosti, na praznovanje krajevnega 
praznika KS Rečica, Dan Laščanov ter Pivo in Cvetje. Povedal je, da je Laško osvojilo naziv 
"destinacija odličnosti". Dodal je tudi, da naj bi se v naslednjem tednu odprl most v Jagoče, 
vsaj za osebna vozila. 
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.05. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 


