
 
 
 

 

Št.: 032-15/2020  
Datum: 12. 10. 2020  
 

Z A P I S N I K 
 
11. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 30. 9. 2020, ob 17. uri, v dvorani Marka 
tulija Cicera v Rimskih termah. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 18 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost so opravičili Bojan Šipek, Jože 
Senica in Robert Medved. Z zamudo sta prišla Mojca Jezovšek in Enej Kirn. 
 
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 

   

 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.  Dragica Čepin Oddelek proračun in javne finance 

8.  Andrej Flis Oddelek za gospodarske dejavnosti 

   

 Ostali vabljeni:  

9. Matjaž Centrih Gasilska zveza Laško 

10. Andrej Ilijevec Gasilska zveza Laško 

11. mag. Andrej Vizjak minister za okolje in prostor 

   

 Tisk, TV:  

12. Boža Herek TV Krpan 

13. Špela Juhart TV Laško 

 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Župan je navzoče seznanil, da minister Vizjak, ki je poročevalec za točko 5/1 pride ob 18. uri, zato 
je predlagal, da se ta točka obravnava na koncu kot zadnja točka dnevnega reda. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
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Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 11. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 30. 9. 2020, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Točka 5/1 se prestavi na konec seje in se obravnava pod točko 11. 
 
Številka: 032-15/2020 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 10. seje z dne 1. 7. 2020 
 

2. Sprejem zapisnika 3. dopisne seje z dne 21. 8. 2020 
 
3. Realizacija sklepov 10. seje z dne 1. 7. 2020 

 
4. Realizacija sklepa 3. dopisne seje z dne 21. 8. 2020 

 
5. Področje gospodarstva 

5/1 Dopolnitev dolgoročnega programa razvoja gasilstva v Občini Laško v obdobju 2017 –  
      2027 
 

6. Področje družbene dejavnosti 
6/1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško – 2. obravnava 

 

7. Področje proračuna in javnih financ 
7/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2020  
      z oceno realizacije za leto 2020 

 
8. Splošne zadeve in imenovanja 

8/1 Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek 
8/2 Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne 
8/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020 

 
9. Vprašanja in pobude 

 
10. Razno 

 
11. Koncesijska pogodba za rabo vode in proizvodnjo električne energije na delih 

vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in sporazum o ureditvi načina 
izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega 
telesa reke Save od Ježice do Suhadola 
 

 

AD  B 1  Sprejem zapisnika 10. seje Občinskega sveta Laško z dne 1. 7. 2020 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 10. seje z dne 1. 7. 2020. 
   

Številka:  032-10/2020 
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AD B 2  Sprejem zapisnika 3. dopisne seje z dne 21. 8. 2020 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 3. dopisne seje z dne 21. 8. 2020. 
   

Številka:  032-13/2020 
 
 

AD  B 3  Sprejem realizacije sklepov 10. seje Občinskega sveta Laško z dne 1. 7. 2020 

 
V razpravi je bil izpostavljen odgovor mag. Andreja Flisa glede investicije izgradnje objekta TIC v 
Rimskih Toplicah - želeli bi dodatno pojasnilo ali se bo poleg objekta, ki se je že zgradil, zgradil še 
en objekt? Če se bo, kdaj je predviden začetek gradnje? 
 
Odgovorjeno je bilo, da mag. Flisa ni na seji, zato bo odgovor pripravljen do prihodnje seje. 
 
V razpravi sta sodelovala: Barbara Jančič – MMOL, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 10. redne seje z dne 1. 7. 2020.  
 
Številka:  032-10/2020 
 
 

AD  B 4  Sprejem realizacije sklepa 3. dopisne seje Občinskega sveta Laško z dne 21. 8. 2020 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 3. dopisne seje z dne 21. 8. 2020.  
 
Številka:  032-13/2020 
 
 

AD B 5/1  Dopolnitev dolgoročnega programa razvoja gasilstva v Občini Laško v  
                 obdobju 2017 – 2027 

 
*prideta Mojca Jezovšek in Enej Kirn (20 prisotnih) 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme dopolnitev Dolgoročnega programa razvoja gasilstva v občini 
Laško v obdobju 2017 – 2027 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  843-01/2020 
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AD B 6/1  Predlog Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica 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 ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško v 
predloženi vsebini v 2. obravnavi.  
 
Številka:  014-04/2020 
 
 

AD B 7/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.  
                junija 2020 z oceno realizacije za leto 2020 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin. Poudarila je, da je izvrševanje 
proračuna v prvi polovici leta potekalo v skladu s sprejetimi proračunskimi dokumenti in brez 
likvidnostnih težav, saj smo imeli po stanju na dan 31.12.2019 na računih 1.282.168 EUR sredstev. 
 
Prihodki proračuna so bili v obdobju januar – junij 2020 realizirani v višini 6,6 MIO EUR kar 
predstavlja 35,17 % načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2020 in 6,41 % več kot v enakem 
obdobju leta 2019. Tekoči prihodki prvega polletja so bili realizirani v višini 42,6 %, transferni prihodki 
pa v višini 6,7 %, od tega se skoraj polovica nanaša na prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
zajezitev epidemije COVID-19 (za marec in april 2020).  To niso pravi prihodki proračuna temveč 
prihodki javnih zavodov, s katerimi so le-ti nadomestili izpade njihovih prihodkov oz. povečanih 
stroškov zaradi epidemije. V skladu z naknadno prejetimi navodili te prihodke in odhodke po novem 
evidentiramo med terjatvami in obveznostmi in ne več med odhodki oz. prihodki. 
 
Odhodki proračuna so bili v obdobju januar – junij 2020 realizirani v višini 6 mio EUR, kar predstavlja 
28,87 % načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2020 in so 3 % manjši kot v enakem obdobju leta 
2019. Na rednem delu proračuna so strokovne službe izvajale in financirale naloge, ki jim jih nalagata 
ustava in zakoni. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 34,3 %,  tekoči transferi pa v višini 44,9%.  
 
Izpostavila je še proračunske rezerve, ki so namenjene sanaciji škode po naravnih nesrečah. V 
proračunu za leto 2020 je bilo za ta namen prvotno planirano 135.000 EUR. Z rebalansom 1 2020 
smo sredstva povečali na 462,500 EUR, kar pa še vedno ne zadošča za pokrivanje stroškov za 
sanacije po neurjih in sanacijo plazov. V prvem polletju smo za ta namen porabili že 182.000 EUR. 
V poletnem času (v juliju in avgustu) smo v naši občini imeli 4 velika in dve manjši neurji. Obenem 
se sanira več plazov (največji je plaz Stopce). Za nujna dela smo do tega trenutka porabili že 550.000 
EUR, ki smo jih zagotovili s prerazporeditvijo iz drugih postavk. Za poplačilo obveznosti do 
izvajalcev, ki so izvajali nujna sanacijska dela, pa potrebujemo še 185.000 EUR, ki jih bo potrebno 
zagotoviti v rebalansu proračuna. V trenutno veljavnem planu imamo planiranih 660.000 EUR. Če 
ne bo novih naravnih nesreč, neurij ali plazov, bomo v letošnjem letu porabili 845.000 EUR sredstev 
za ta namen. Kakšen bo pa iz tega naslova izplen pri državnem proračunu, pa je v tem trenutku še 
težko napovedati. 
 
Na investicijskem delu proračune je realizacija odvisna od dinamike izvajanj investicij in od možnosti 
prijav na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij. V prvi polovici leta 
so se v glavnem izvajale priprave na posamezne investicije (priprava razpisnih dokumentacij, 
izvedba javnih razpisov, izbira izvajalcev ter uvedba v delo tam, kjer je bilo možno pričeti z delom).  
Večina investicij seže in se še bo izvajala v drugi polovici leta. V prvi polovici leta so bile tudi vodene 
aktivnosti za pripravo potrebne dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev nepovratnih EU 
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sredstev. Investicijski odhodki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 11,2 % glede na veljavni 
plan in so znašali 923.000 EUR.  
 
V prvem polletju je bil realiziran tekoči presežek v višini 1,4 MIO EUR, kar predstavlja 51,3 % v 
veljavnem planu načrtovanega tekočega presežka. Proračunski presežek kot razlika med vsemi 
prihodki in odhodki je v prvem polletju leta 2020 znašal 593.000 EUR, na letnem nivoju pa je bil 
planiran primanjkljaj v višini 2 mio EUR. 
 
V prvem polletju ni bilo dodatne zadolžitve, smo pa odplačali 223.000 EUR posojil. Na zadnji dan 
junija so znašala sredstva na računih 1,6 mio EUR, zadolžitev pa 4,2 mio EUR. 
 
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 2020 z oceno realizacije za leto 2020 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  410-14/2019 
 
 

AD B   8/1  Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala predsednica Statutarno pravne komisije Danijela 
Bevk Knez. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Spremembo Statuta Občine Laško po skrajšanem 

postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Spremembo Statuta Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Številka:  007-09/2015 
 
 

 AD B  8/2  Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Celjske lekarne imenuje Marka 
Šanteja. 
 
Številka:  032-01/2020 
 
 

AD  B 8/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020 
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Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Zlati grb se podeli Jožetu Staniču za uspešno delo na področju gospodarstva. 

          Zlati grb se podeli Mihaelu Lončarju za uspešno delo na socialno humanitarnem  
          področju. 

2. Srebrni grb se podeli Franciju Podkoritniku za izvedbo in promocijo Rečiške krožne 
poti. 

          Srebrni grb se podeli Janezu Lesičarju za uspešno delo na področju gasilstva in   
          kulture. 
         Srebrni grb se podeli Jožetu Kotniku za aktivno delo na družbenem področju. 
         Srebrni grb se podeli Zdravku Martunu za uspešno delo na področju nogometa. 

3. Bronasti grb se podeli Nogometnemu klubu Laško za uspešno delo in promocijo 
nogometa v občini Laško. 
Bronasti grb se podeli Cvetki Sikovšek za uspešno delo na socialno humanitarnem in 
družbenem področju. 

 
Številka:  478-29/2020 
 
 

AD B 9 Vprašanja in pobude 

 
Pobude, ki so bile predstavljene ustno in podane še pisno, so priloge temu zapisniku: 
 
Marjan Kozmus - SD: 

- pobuda, da OVK preveri primernost volilnih enot; 
- pobuda, da se občini zagotovi pravico odvzema mineralnih surovin iz Savinje; 
- pobuda, da se sredstva od prodaje tenis igrišča v Marija Gradcu namenijo za vaško jedro in 

otroško igrišče; 
- pobuda za ureditev kolesarske poti iz Celja in priprava strategije kolesarskih poti v občini; 
- vprašanje ali novo nogometno igrišče v KS Rečica ustreza le igranju v III. ligi? 

 
Janko Cesar - SLS: 

- pobuda podžupanoma, da pripravita poročilo o delu; 
- pobuda za izgradnjo večnamenskega športnega igrišča v Lazišah; 

razširitev regionalne ceste Rimske Toplice – Jurklošter, sanacija odseka na "Ajnšnitu" – 
uradni odgovor DRSI; 

 (Janko Cesar  - SLS) 
 
Podane so bile še naslednje pobude oz. vprašanja: 
 
Barbara Jančič – MMOL: 

- na 5. seji OS je bil izpostavljen slab signal na območju Padež – Reka – Olešče – Žigon; v 
zvezi s tem je bil podan odgovor, da bo zadeva urejena do pomladi 2020 (namestitev 
oddajnika); kdaj bo prišlo do realizacije?  

- ureditev sprehajalne poti v Jagočah ob reki Savinji (ob čolnarni do mosta želja) – klopce so 
zaraščene, grmovja neurejena, … 

 
Mojca Jezovšek – SLS: 

- kakšne so aktivnosti občinske uprave v primeru reševanja problematike uničevanja 
(neprevoznosti) podvoza na cesti Radoblje – Modrič? 
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Pojasnjeno je bilo, da je bilo Komunali Laško naročeno, da v naslednjih dneh prične 
sanacijo (sanacija propustov, ureditev kanalov v delno odprti izvedbi, izvedba betonske 
plošče in asfaltacije, izvedba jezov za zaustavitev dračja);  

 
Matjaž Pikl – DeSUS: 

- v imenu DeSUS-a, Društva upokojencev Laško in Društva invalidov občine Laško se poda 
pobuda, da se do prostorov obeh društev uredi dovozna pot za invalide; 

 
 

AD B 10 Razno 

 
Župan je povedal, da zaradi aktualnih razmer zaradi Covida-19 proslave ob občinskem prazniku ne 
bo. Če bodo razmere dopuščale, bo izvedena slavnostna seja v Kulturnem centru Laško, na katero 
bi povabili nagrajence ter jim podelili občinska priznanja. 
 
Predlagano je bilo, da bi tako kot Občina Vojnik, slavnostno sejo snemali in jo predvajali v medijih. 
 
 

 
Ob 17.50 je bila v skladu z uvodnim pojasnilom o prihodu ministra prekinjena seja za 10 minut. 
 

 
Seja se je nadaljevala ob 18. uri. Prisotnih je bilo 20 občinskih svetnikov. 
 
 

AD B 11 Koncesijska pogodba za rabo vode in proizvodnjo električne energije na delih  
               vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in sporazum o ureditvi načina  
               izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega  
               telesa reke Save od Ježice do Suhadola 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal minister mag. Andrej Vizjak. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško se seznani s Koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo 

električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in 
Sporazumom o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in ga 
sprejme v predlagani vsebini. 

2. Občinski svet Laško za podpis Sporazumoma o ureditvi načina izvajanja koncesije za 
rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od 
Ježice do Suhadola pooblašča Franca Zdolška, župana občine Laško. 

 
Številka: 014-05/2020 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.25. 
************************************************* 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA K ZAPISNIKU 11. SEJE OBČINSKEGA SVETA LAŠKO: 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE 
 








