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Z A P I S N I K 
 
8. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 12. 2. 2020, ob 17. uri, v dvorani Marka 
Tulija Cicera v Rimskih termah. 
 
 

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. Odsotnost so opravičili Robert Medved, 
Bojan Šipek in Jože Senica.  
 
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja v 
spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Franc Zdolšek župan 

2. Tina Rosina direktorica Občinske uprave 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

4. Dimitrij Gril Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne 
zadeve 

5. Andrej Kaluža Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

6. Luka Picej  Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

7.  Andrej Flis Oddelek za gospodarske dejavnosti 

   

 Ostali vabljeni:  

8.  Dominik Šalamon RUNE Enia, d. o. o. 

   

 Tisk, TV:  

9. Boža Herek TV Krpan 

10.  Robert Gorjanc NT - RC 

 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Razprave ni bilo. 
 
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 12. 2. 2020, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-03/2020 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 7. seje z dne 18. 12. 2019 
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2. Realizacija sklepov 7. seje z dne 18. 12. 2019 
 

3. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti 
3.1 Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica  - III. odsek in rekonstrukcija  

           transportnega voda 
3.2 Zaključno poročilo o rekonstrukciji LC Petrol - Gasilski dom Laško 

 
4. Področje družbene dejavnosti 

4.1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne – 2.  
             obravnava 

4.2 Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v  
             Občini Laško – 2.obravnava 
 

5. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja 
5.1. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice JZ STIK Laško 
5.2. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško 

 
6. Splošno 

6.1. Realizacija Programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2019 
 

7. Vprašanja in pobude 
 

8. Razno 
 
 

AD  B 1  Sprejem zapisnika 7. seje Občinskega sveta Laško z dne 18. 12. 2019 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 7. seje z dne 18. 12. 2019. 
   

Številka:  032-20/2019 
 
 

AD  B 2  Sprejem realizacije sklepov 7. seje Občinskega sveta Laško z dne 18. 12. 2019 

 
Glede na izpostavljeno vprašanje na prejšnji seji v zvezi s projektom RUNE je zadevo predstavil 
Dominik Šalamon iz podjetja RUNE ENIA. Povedal je, da bodo organizirani informativni sestanki za 
občane, želijo pa tudi organizirati sestanke s krajevnimi skupnostmi.  
 
V razpravi je bilo vprašano, če je že znano, kje se bo gradilo. Odgovorjeno je bilo, da bodo končne 
trase znane v roku 2-3 tednov. Na spletni strani www.runenetwork.eu se lahko preveri za vsako 
hišno številko. Če je katera hiša blizu trase, se jo lahko še doda. 
 
Na vprašanje, če se lahko posamezno hišo doda še v naslednji obravnavi, če sedaj izpade, je bilo 
odgovorjeno, da samo v primeru, da je hiša locirana blizu trase. 
 
Glede finančnih obveznosti občanov je bilo pojasnjeno, da gre za plačilo enkratnega zneska  v višini 
150 EUR, s tem da modem ostane v lasti podjetja. 
 
Pojasnjeno je še bilo, da bodo uporabljali tehnologijo GPON (giga-bitno pasivno optično omrežje) in 
da bo moč 1 GB/sek. Po Sloveniji bo zgrajenega cca 5.000 km omrežja.  

http://www.runenetwork.eu/
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 7. redne seje z dne 18. 12. 2019.  
 
Številka:  032-20/2019 
 
 

AD B 3.1  Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica  - III. odsek in rekonstrukcija  
          transportnega voda 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda 

Rečica 3. odsek in rekonstrukcija transportnega voda v predloženi vsebini.  
2. Omrežje vodovoda bo v skladu z zaključnim poročilom preneseno v vzdrževanje na 

JP Komunalo Laško, cesta pa v upravljanje na KS Rečica. 
 
Številka:  35401-02/2009 
 
 

AD B 3.2  Zaključno poročilo o rekonstrukciji LC Petrol - Gasilski dom Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o rekonstrukciji lokalne 

ceste Petrol – Gasilski dom Laško v predloženi vsebini. 
2. Odsek rekonstruirane ceste bo skladno z zaključnim poročilom prenesen v upravljanje 

na JP Komunalo Laško. 
 
Številka:  3710-04/2019 
 
 

AD B 4.1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne – 2.  
             obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske 
lekarne v predloženi vsebini v 2. obravnavi. 
 
Številka:  041-04/2018 
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AD B   4.2 Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa  
                  športa v Občini Laško – 2.obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Laško v predloženi vsebini v 2. obravnavi. 
 
Številka:  007-08/2019 
 
 

 AD B 5.1  Predlog Sklepa o imenovanju direktorice JZ STIK Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorico javnega zavoda Center za 

šport, turizem, informiranje in kulturo Laško imenuje Tino Belej, Cesta v Rečico 14, 
3270 Laško. 

2. Mandat direktorice prične teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi. 
 
Številka:  1100-03/2019 
 
 

AD  B 5.2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško kot 
predstavnike ustanovitelja imenuje: 

- Darinko Grešak, 
- Sašija Pešca in  
- Bojana Šipka. 

 
Številka:  032-01/2020 
 
 

AD B 6.1 Realizacija Programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2019 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala direktorica občinske uprave Tina Rosina. 
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Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z Realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2019 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  032-21/2019 
 
 

AD B 7 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja: 

- pri gostilni Čater naj se v S ovinku odstranijo robniki, da bo promet lažje potekal, 
- čim prej naj se začne gradnja igrišča v Marija Gradcu, 
- informacija o poteku izgradnje prizidka k Zdravstvenem domu Laško, 
- prenova statuta Komunale Laško, 
- informiranje občanov o projektu Rune z objavo povezave do spletne strani na FB, občinski 

spletni strani in v Laškem biltenu, 
- informiranje občanov o poteku postopka za ureditev starega mestnega jedra preko 

občinske spletne strani; 
 
V razpravi so sodelovali: Olga Čander – DeSUS, Matjaž Pikl – DeSUS, Enej Kirn – MMOL, Boštjan 
Vrščaj – LLL. 
 
Pobudi, ki sta bili predstavljeni ustno in podani še pisno, sta prilogi temu zapisniku: 

- ureditev razsvetljave, cest, parkirišč in izgradnja vodovoda v KS Zidani Most (Uroš Lukić – 
SD), 

- zagotovitev prostorskih kapacitet oz. priprava programa oskrbe za starostnike (Marjan 
Kozmus – SD). 

 
 

AD B 8 Razno 

 
Župan je podal informacije glede idejne zasnove ureditve starega mestnega jedra: projektant še ni 
izbran; v tej fazi so občani pozvani, da lahko dajo predloge, javne razprave še ni bilo – le-ta se bo 
izvedla, ko bo izbran projektant.  
 
Župan je izpostavil tudi participativni proračun – podrobnejša pojasnila so na voljo na občinski spletni 
strani, objavljena pa bodo tudi v Laškem biltenu.  
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.00. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA K ZAPISNIKU 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA LAŠKO: 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE 
 






