OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-11/2015
Datum: 15. 10. 2015
ZAPISNIK
8. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 30. septembra 2015, ob 17. uri, v
Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
AD A Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 22 članov občinskega sveta, kar pomeni,
da je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Odsoten je bil Milan
Klenovšek.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se
nahaja v spisu, prisostvovali tudi:

3.
4.

Franc Zdolšek
Sandra Barachini
Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Dimitrij Gril

5.

Andrej Flis

6.
7.

Andrej Kaluža
Luka Picej
Tisk, TV:
Boža Herek
Tina Strmčnik
Ostali vabljeni:
Franc Vindišar

1.
2.

8.
9.
11.

župan
direktorica občinske uprave
Urad župana
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za GJS, okolje in prostor
Urad za GJS, okolje in prostor
TV Krpan
NT - RC
Zainteresirana javnost

AD B Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda s točko 4/2 – Predlog Memoranduma tretja
razvojna os - osrednji del, ki sta ga pripravili predlagateljici Marija Zupanc in Tatjana Seme
(obe SMC) in so ga svetniki kot gradivo prejeli naknadno.
Občinski svet Laško je z večino glasov (21 ZA, 1 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 8. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 30. 9. 2015, se razširi s točko:
4/2 – Predlog Memoranduma tretja razvojna os - osrednji del.
Številka: 032-11/2015
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 8. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 30. 9. 2015, razširjen s točko 4/2, se sprejme v predlagani
vsebini.
Številka: 032-11/2015
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 7. seje z dne 1. 7. 2015
2. Potrditev realizacije sklepov 7. seje z dne 1. 7. 2015
3. Področje javnih financ
3/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do
30. junija 2015 z oceno realizacije za leto 2015
3/2 Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško
3/3 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015
"OB057-14-0017 obnova LC 200140 Reka - Ojstro"
3/4 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 – III.
dopolnitev
3/5 Predlog spremembe NRP za obdobje 2015 do 2018
4. Področje okolja in prostora
4/1 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del
stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro - 1. obravnava
5. Področje gospodarskega razvoja
5/1 Zaključno poslovno poročilo RASR, Razvojne agencije Savinjske regije,
d.o.o., za leto 2014
6. Področje splošno pravnih zadev ter imenovanja
6/1 Predlog uradnega prečiščenega besedila
a) Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
b) Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško – skrajšani postopek
6/2 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2015
7. Vprašanja in pobude
8. Razno
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AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 7. seje Občinskega sveta Laško z dne 1. 7.
2015
Iz zapisnika je bila izpostavljena točka Vprašanja in pobude, kjer je bilo govora o kamnolomu
Gratex. Poiskati bi bilo treba rešitev za to območje. Prihaja deževno obdobje in ni izključeno,
da bi zaradi grobega posega v zemljino v zadnjih mesecih prišlo do plazenja zemljine na
zgornji strani, kjer so stanovanjske hiše.
Pojasnjeno je bilo, da je naročen geodetski posnetek območja, v katerem je nastala plazina.
V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS in Andrej Kaluža – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 7. seje z dne 1. 7. 2015.
Številka: 032-10/2015
AD B2 Sprejem realizacije sklepov 7. seje Občinskega sveta Laško z dne 1. 7.
2015
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 7. seje z dne 1. 7. 2015.
Številka: 032-10/2015
AD B3/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do
30. junija 2015 z oceno realizacije za leto 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
*odide Pavel Teršek (21 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje
od 1. januarja do 30. junija 2015 z oceno realizacije do konca leta 2015.
Številka: 410-04/2014
AD B3/2 Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini. Povedala je, da ima
občina trenutno dve upravičeni vlogi, vrtec pa pet vlog.
*pride Pavel Teršek (22 prosotnih)
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V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi v občini morali reševati mala in srednja, pa tudi velika
podjetja predvsem tako, da bi jim ponudili urejena komunalna zemljišča; okolje bi moralo biti
čim bolj prijazno, da bi se lahko zaposlilo več ljudi. Potreben je gospodarski zagon, kajti ta
sklep, ki se sprejema, predstavlja zgolj trenutno rešitev.
Povedano je bilo, da občina že več let pomaga najbolj ogroženim občanom z dodatno
denarno pomočjo – letno gre za ta namen okrog 40.000 EUR.
V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS in Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o višini odpusta dolgov v Občini Laško v
predloženi vsebini.
Številka: 007-11/2015
AD B3/3 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015
»OB057-14-0017 obnova LC 200140 Reka-Ojstro«
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenem projektu po 23.
členu ZFO v letu 2015 »OB057-14-0017 Obnova LC 200140 Reka-Ojstro«.
Številka: 3710-13/2014
AD B3/4 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 – III.
dopolnitev
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v
letu 2015 – III. dopolnitev.
Številka: 478-61/2014

AD B3/5 Predlog spremembe NRP za obdobje od 2015 do 2018
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme predlog novega NRP št. OB057-15-0003 za
investicijo »Nabava urgentnega ultrazvoka za ZD Laško«.
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov Občine Laško za
obdobje 2015 do 2018 v predlagani vsebini.
Številka: 007-05/2015
AD B4/1 Predlog Odloka o občinskem podrobnem načrtu (OPPN) za del
stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro v 1. obravnavi v
predloženem besedilu.
Številka: 007-18/2011

AD B4/2 Predlog Memoranduma tretja razvojna os - osrednji del
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala članica občinskega sveta Marija Zupanc.
Matjaž Pikl je povedal, da svetniška skipina DeSUS nasprotuje memorandumu. Izpostavil je
članek, ki je bil pred dvema mesecema objavljen v Dnevniku, z naslovom Resničnost 3.
razvojne osi. V članku piše, da naj bi DARS leta 2019 začel graditi 3. razvojno os od Koroške
do Novega mesta oz. Metlike. Ocenjena vrednost je 3,51 milijarde EUR. Nikjer pa ni
določeno, kje naj poteka trasa, zato tega memoranduma ne morejo podpreti. Potrebne so
študije, javne obravnave in s tem določitev tras.
Marjan Kozmus je povedal, da SD podpira memorandum. Strinja se z g. Piklom, da je
potrebno točno vedeti, kje bo trasa potekala, vendar v tem memorandumu ne govorimo o
trasi, ampak o tem, da se bo zagotovilo 40.000 EUR pri sprejemanju finančnega načrta RS
za pričetek raziskav na tem področju.
Ga. Zupanc je dodala, da je memorandum namenjen temu, da se podajo pobude, kje bodo
trase potekale; z memorandum se predlaga čim hitrejše nadaljevanje postopkov pri
umeščanju srednjega dela 3. razvojne osi. Sam memorandum ne obremenjuje občinskega
proračuna, gre za zahtevek za pričetek postopkov, v katerih se bomo na podlagi širših javnih
razprav odločali o umestitvi 3. razvojne osi. Z memorandumom se želijo pridobiti sredstva, ki
bodo v naslednjih dveh letih omogočala umeščanje 3. razvojne osi. Na prvem delu osi
Ljubljana–Maribor postopki že potekajo, na osrednjem delu pa ne, niti niso zagotovljena
finančna sredstva, da bi se te zadeve sploh lahko pričele.
Janko Cesar je povedal, da SLS podpira predlog memoranduma, da se zagotovijo finančna
sredstva za študije in raziskave na tem področju. Laško potrebuje prometnico, ki bo
razbremenila to sredino, za določitev trase pa so potrebne študije.
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Robert Medved je povedal, da SDS podpira vsako hitrejšo povezavo do Laškega. Prav bi
bilo, da država zagotovi sredstva, ki bi občanom omogočila seznanitev s študijami in
variantami tras, da bi se lahko odločili, katera trasa je najbolj sprejemljiva. Vsak kraj
potrebuje za svoj razvoj boljše prometne povezave.
Marko Šantej se je strinjal, da problematiko cestne infrastrukture občina ne more rešiti sama,
zato MMOL podpira memorandum. Veliko občin, ki so ob trasi 3. razvojne osi, se je že
opredelila ali so apriori za ali apriori proti 3. razvojni osi. Če ne podpremo tega
memoranduma bomo pokazali, da smo apriori proti, da nas boljša cestna povezava ne
zanima in da smo zadovoljni s tem, kar trenutno imamo. Vsi vemo, da trenutno stanje naše
občine glede cestnih povezav ni sprejemljivo, že sama prometna (ne)varnost ni na primerni
ravni, zato je treba državi pokazati, da smo zainteresirani, da ta cestna povezava poteka tudi
preko naše občine.
Jože Senica je povedal, da N.Si podpira memorandum. Prav je, da pokažemo, da smo za
boljšo cestno povezavo, strokovnjaki pa naj povedo, katera varianta je najbolj ustrezna.
Laško in Rimske Toplice zaradi turizma nujno potrebujeta boljše prometnice.
V razptravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Marija Zupanc – SMC,
Janko Cesar – SLS, Robert Medved – SDS, Marko Šantej – MMOL in Jože Senica – N.Si.
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme MEMORANDUM TRETJA RAZVOJNA OS - OSREDNJI
DEL v predloženi vsebini.
Številka: 032-11/2015
AD B5/1 Zaključno poslovno poročilo RASR, Razvojne agencije Savinjske regije,
d.o.o., za leto 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala direkotrica OU Sandra Barachini.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Zaključno poslovno poročilo RASR, Razvojne agencije
Savinjske regije, d. o. o., za leto 2014 v predloženi vsebini.
Številka: 303-04/2014
AD B6/1 Predlog uradnega prečiščenega besedila
a) Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
b) Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik statutarno pravne komisije
Pavel Teršek.
V razpravi je bil izpostavljen 78. člen statuta. Glede na staro besedilo statutov krajevnih
skupnosti, bi bilo potrebno dodati, da ko predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet KS,
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vabilo pošlje tudi županu. Dogovorjeno je bilo, da se bo to dodalo ob naslednjih spremembah
in dopolnitvah statuta.
V razpravi je sodeloval Matjaž Pikl – DeSUS.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Laško
po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Laško
v predloženi vsebini.
Številka: 032-08/2015
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme uradno prečiščeno besedilo Poslovnika
Občinskega sveta Občine Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme uradno prečiščeno besedilo Poslovnika
Občinskega sveta Občine Laško v predloženi vsebini.
Številka: 032-08/2015
AD B6/2 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Zlati grb se podeli Stanislavu Kužniku za prizadevno delo na družbenem
področju.
Zlati grb se podeli Lovski družini Rečica za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
in ohranjanje kulturne dediščine.
2. Srebrni grb se podeli Janku Franetiču za dolgoletno prizadevno delo na
področju radioamaterstva in civilne zaščite.
Srebrni grb se podeli Antunu Bačiču za zasluge pri razvoju športnega ribolova
in vzreji rib.
3. Bronasti grb se podeli Francu Vrbovšku za ohranjanje kulturne dediščine.
Bronasti grb se podeli Binetu Korenu za izjemen uspeh na Poletnih svetovnih
igrah specialne olimpijade.
Številka: 430-11/2015
AD B6 Vprašanja in pobude
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude:
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Vprašanja članov Sveta KS Marija Gradec:
o Ovinek pri Deželaku je urejen, ostaja pa vprašaje ali bo zemlja, ki se kopiči pri
kontejnerjih ostala tam?
o Ali se šola na Reki in igrišče pred šolo prodajata?
o Kdaj se lahko pričakuje razpis za ureditev kapelic?
o Kako je s sanacijo cest, ki so v upravljanju komunale (ne dobijo odgovora)?
Pojasnjeno je bilo, da je sicer interes za nakup objekta, vendar za PŠ Reko velja
sklep o začasnem prenehanju delovanja. Dokler Občinski svet Občine Laško ne bo
sprejel Sklepa o ukinitve šole, se šola ne more prodati.
V zadnjih dveh letih ni bilo nobenega razpisa za obnovo kapelic. Za naslednje leto ne
vemo, ali bodo objavili razpis. Kljub vsemu imamo v načrtu obnovo dveh kapelic.
Zemljine na ovinku pri Deželaku se bodo odstranile po končani gradnji. Glede
sanacije cest se bo kontaktiralo komunalo.



Na eni izmed preteklih sej se je obravnaval prostorski načrt ureditve območja proti
Marija Gradcu, zaradi predvidene izgradnje podvoza v letu 2016 – kako je s to
investicijo?



Pobuda za pripravo celovitega dokumenta strategije razvoja socialnega in
zdravstvenega varstva za določeno obdobje (4 ali 5 let); tak dokument je že pripravila
Občina Šentjur;



Svet KS Rečica je za ureditev LC Debro-Rečica sprejel priporočila – cesto bi bilo
treba urediti v celoti, saj je zelo dotrajana in prometno obremenjena;



Čigavo je neurejeno zemljišče v Debru desno tik pred podvozom? Ker ni asfaltirano,
je vedno blato, kadar dežuje, tam parkirajo tudi tovornjaki ...



Pohvala predsedniku KS Rečice, ki je pripravil predstavitev malih komunalnih čistilnih
naprav; pobuda, da z aktualnimi informacijami glede MKČN tudi komunala obvešča
krajane;



Pobuda odbora za gospodarski razvoj občine, da se pripravi informacija o odmeri
cest, ki naj se posreduje tudi predsednikom krajevnih skupnosti;



V naslednjem tednu se na novo sklicuje skupščina lokalne akcijske skupine; v
naslednjem obdobju naj bi bilo za LAS namenjenih 1,400.000 EUR; potrebno se je
angažirati, da se bo naredilo čim več, da se bomo lahko prijavljali na njihove razpise;



Zahvala vsem, ki so zagotovili sredstva za ureditev ceste Tevče-Vrh; žal pa je to
rešitev samo za nekaj let;



Postavitev odbojnih ograj na cesti Lokavec-Jurklošter in cesti od mosta proti
Blatnemu vrhu – kdaj bo realizirano?



Kako je s projektom Kartuzijske pristave?



Ali župan in občinska uprava razmišljajo o tem, kaj bo z dvorano Tri lilije, glede na to,
da ima pivovarna, ki je solastnik dvorane, novega lastnika?
Pojasnjeno je bilo, da tečejo pogovori z vodstvom pivovarne; ureditev etažne lastnine
in vpis v zemljiško knjigo je pri koncu;
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Koncesijo za vodo ima pivovarna, ki ima novega lastnika – kako bo sedaj s pogoji in
ceno vode?

V razpravi so sodelovali: Roman Tušek – N.Si, Stanko Selič – neodvisni, Matjaž Pikl –
DeSUS, Tatjana Seme – SMC, Marjan Kozmus – SD, Janko Cesar – SLS, Nuša Konec
Juričič – SLS, Pavel Teršek – N.Si, Andrej Kaluža – OU.

AD B7 Razno
Župan je svetnike povabil na prihajajoče prireditve.

*************************************************
Seja je bila zaključena ob 18.30.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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