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Z A P I S N I K 
 
23. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 20. decembra 2017, ob 17. uri, v Modri 
dvorani Kongresnega centra Thermane Laško. 
 
 

AD A Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 21 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Opravičila sta se David Guček in 
Milan Klenovšek, Nuša Konec Juričič in Janko Cesar sta se seje udeležila z zamudo. 
 
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 Košir direktorica Občinske uprave 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

4. Andrej Flis Oddelek za gospodarski razvoj občine 

5. Stanka Jošt Oddelek za gospodarski razvoj občine 

6. Bojana Kustura Oddelek za proračun in javne finance 

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

8. Andrej Kaluža Oddelek za GJS, okolje in prostor 

   

 Ostali vabljeni:  

9. Aleksandra Geršak Podbreznik RC Planiranje, d. o. o., Celje 

10. Tomaž Novak Komunala Laško 

11.  Boštjan Ferk IJZP 

12.  Dejan Podhraški IJZP 

13.  Janez Gorenšek IAMB, zavod 

   

 Tisk, TV:  

14. Boža Herek TV Krpan 

15. Robert Gorjanc NT - RC Celje 

16.  Nina Slak Štajerski val 

 
 

AD A  Sprejem 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 23. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 20. 12. 2017, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
 
Številka: 032-14/2017 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 22. seje z dne 11. 10. 2017 
 

2. Potrditev realizacije sklepov 22. seje z dne 11. 10. 2017 
 

3. Komunalna dejavnost, okolje in prostor  
3/1  Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško – 2. obravnava 

3/2 Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – skrajšani  

      postopek  

3/3 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo  

      stavbnih zemljišč v Občini Laško 

3/4 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2018-2021 

 
4. Gospodarske dejavnosti 

4/1 Predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta "Revitalizacija objekta bivše  

      podružnične šole Reka" 

4/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih  

      spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško 

4/3 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in      

      kmetijska zemljišča v letu 2018 

4/4 Predlog Ukinitve zaznambe javnega dobra na zemljiščih parc. št. 979/1, k. o.  

      Lahomšek, parc. št. 2079/13, k. o. Trobni Dol in parc. št. 980/1, k. o. Plazovje in       

      ukinitev javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1233/14, 1233/15 in 1233/26, vse k.  

      o. Rečica   

 

5. Proračun in razpolaganje z nepremičnim premoženjem 
5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 20.  

      novembra 2017 z oceno realizacije za leto 2017 

5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 – 2. obravnava 

5/3 Predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018 

5/4 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja  

      Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2018 

5/5 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 – 1. obravnava 

5/6 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2017 

 
6. Družbene dejavnosti 

6/1 Predlog Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda  

      Zdravstveni dom Laško – skrajšani postopek 

6/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju  

      programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 

6/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah  Pravilnika o postopku in merilih za  

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/
http://lasko.si/sl/ob-predpisi/details/2/385/občinski-predpisi-sklep-o-določitvi-višine-izhodiščne-najemnine-za-poslovne-prostore-in-kmetijska-zemljišča-v-letu-2017
http://lasko.si/sl/ob-predpisi/details/2/385/občinski-predpisi-sklep-o-določitvi-višine-izhodiščne-najemnine-za-poslovne-prostore-in-kmetijska-zemljišča-v-letu-2017


OBČINA  LAŠKO 
OBČINSKI SVET 

 

 Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40 3 
 e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220  

      sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 

6/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah  Pravilnika o sofinanciranju  

      programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 

6/5 Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 

6/6 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 

6/7 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  

      v Občini Laško 

6/8 Predlog Letnega program športa v Občini Laško za leto 2018 

6/9 Predlog Finančnega načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto 2018 

 
7. Volitve in imenovanja 

7/1 Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za  

      socialno delo Laško 

7/2 Predlog Mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

7/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca  

7/4 Predlog Sprememb in dopolnitev Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za  
      volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 

 
8. Vprašanja in pobude 

 
9. Razno 

 
 

AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 22. seje Občinskega sveta Laško z dne 11. 10.  
              2017 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 22. seje z dne 11. 10. 2017. 
   

Številka:  032-14/2017 
 
 

AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 22. seje Občinskega sveta Laško z dne 11. 10.  
              2017 

 
 Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 22. redne seje z dne 11. 10. 2017.  
 
Številka:  032-14/2017 
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AD B3/1 Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško – 2. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu in razpravi na odboru, je podal Andrej Kaluža. 
 
*prideta Janko Cesar in Nuša Konec Juričič (21 prisotnih) 

 
V razpravi je bilo omenjeno, da je SDS opozorila vlado in druge, ki bi morali sprejeti ustrezne 
podzakonske akte v zvezi s to točko, da pristopijo k delu, zato je možno, da se bo odlok moral 
kasneje spremeniti. Pojasnjeno je bilo, da v kolikor bo sprejeta metodologija za oblikovanje cen, 
bo nove cene obravnaval in potrdil občinski svet naknadno.  
 
V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS in Andrej Kaluža – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o pokopališčem redu na območju Občine Laško v 
predloženem besedilu. 
 
Številka: 007-05/2017 

 
 

AD B3/2 Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – skrajšani  
               postopek  

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Luka Picej in Aleksandra Geršak 
Podbreznik. 
 
Poudarjeno je bilo, da je šlo pri pripravi OPN za dolgotrajen projekt, ki  se je pričel leta 2005, 
njegova vsebina pa se je oblikovala na podlagi odločitev, ki so jih sprejeli na pristojnem ministrstvu 
(občina je le sprejemala pobude občanov, o njih pa je odločalo ministrstvo). 
 
V zvezi z 59. členom je bil izpostavljen kamnolom Rečica – navedeno je, da se nahaja v bližini 
industrijskih objektov, ni pa navedeno, da so na tem območju tudi stanovanjski in gospodarski 
objekti. Tamkajšnji prebivalci se namreč pritožujejo, da posegi ogrožajo njihove hiše in 
gospodarska poslopja. Pojasnjeno je bilo, da je v OPN kamnolom Rečica predviden v enakem 
obsegu kot je bil v veljavnem prostorskem planu Občine Laško. Za to območje je predviden 
izvedbeni prostorski akt (občinski podrobni prostorski načrt s prikazom sanacije), ki ga potrebno 
izdelati, ko bo potekla koncesijska pogodba. Za obstoječa in predvidena stavbna zemljišča je bilo 
izdelano okoljsko poročilo, ki je upoštevalo obstoječo rabo in presojo stališč glede narave in 
okolja. Za oba kamnoloma je naročena izdelava OPPN, kjer se bodo upoštevala mnenja 
tamkajšnjih stanovalcev.  
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Aleksandra Geršak Podbreznik - RC Planiranje, 
d. o. o., Celje in Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 

po skrajšanem postopku. 
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2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 
v predloženi vsebini. 

 
Številka: 430-14/2006 
 
 

AD B3/3 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo  
               stavbnih zemljišč v Občini Laško 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 422-02/2017 
 
 

AD B3/4  Predlog Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2018-2021 

 
*odide Mojca Teržan (20 prisotnih) 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje od 
2018 do vključno 2021 v predloženi vsebini.  
 
Številka: 3550-15/2017 
 
 

AD B4/1  Predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta "Revitalizacija objekta bivše  
                podružnične šole Reka" 

 
*pride Mojca Teržan (21 prisotnih) 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Boštjan Ferk.  
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je vprašal, če je možno koncesijo po preteku 15 
let še podaljšati v primeru, da bo projekt uspešen.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
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1. Občinski svet Laško sprejme Koncesijski akt za izvedbo projekta "Revitalizacija 
objekta bivše podružnične šole Reka". 

2. Občinski svet Laško potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta 
"Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka", november 2017, ki ga je 
izdelal Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, PE Ljubljana, 
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana.  

 
Številka: 430-31/2017 
 
 

AD  B4/2  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju  
                 finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt. 
 
Podana je bila pripomba na vsebino 4. člena, ki dodaja nov 7.a člen, v katerem našteva merila za 
dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: v sedmi alineji so navedena "druga merila, ki jih 
lahko določijo strokovne službe v javnem razpisu za dodelitev sredstev za posamezno leto" – 
takšna vsebina dopušča možnost, da strokovne službe dodajo kriterije, ki bi lahko določene 
osebe, ki se prijavijo na razpis, privedle do privilegiranega položaja. Pojasnjeno je bilo, da pred 
objavo razpis obravnava in potrdi odbor za gospodarski razvoj občine. Navedena alineja samo 
dopušča možnost, da se doda še kakšno merilo, v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi, ne 
more pa biti dodano merilo odločilno za dodelitev sredstev.  
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da ne vidi nobene bojazni v zgoraj 
navedeni alineji; gre le za to, da obstaja možnost dodatnega kriterija, v kolikor pride do kakšnih 
sprememb, ki ne spadajo pod nobeno izmed ostalih alinej; sigurno pa predstavljajo prioriteto ostali 
kriteriji, ki so naštetih v prvih šestih alinejah.   
 
Predlagano je bilo, da se v sporno alinejo doda besedilo, da druga merila, ki jih lahko določijo 
strokovne službe, potrdi odbor za gospodarski razvoj občine.  
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Marjan Kozmus – SD, Stanka Jošt – OU, Franc 
Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško v 
predloženi vsebini, s tem da se dopolni 7. alinea novega 7.a člena, tako da se glasi: 

• "Druga merila, ki jih lahko določijo strokovne službe v javnem razpisu za dodelitev 
sredstev za posamezno leto ob predhodnem soglasju odbora za gospodarski 
razvoj." 

 
Številka:  007-15/2017 
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AD B4/3  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in      
                kmetijska zemljišča v letu 2018 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt. Poudarila je, da občina nima 
sklenjenih dolgoročnih zakupnih pogodb, ampak letne najemne pogodbe za oddajo kmetijskih 
zemljišč v najem, kjer gre za površine, ki se bodo dolgoročno uporabile za druge namene. 
Trenutno so sklenjene tri takšne pogodbe, na podlagi katerih se plačujejo najemnine. Pri oddaji v 
najem se uporablja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki 
v 30. členu natančno opredeljuje brezplačno uporabo nepremičnega premoženja le v taksativno 
naštetih primerih. 
 
Predsednik odbora za razvoj kmetijstva in podeželja je povedal, da je odbor predlagal, da se ne 
bi zaračunavala najemnina za površine, ki so težko dostopne za obdelavo.  
 
Pojasnjeno je bilo, da je bilo v zvezi s predlogom za oprostitev plačila najemnine oz. zakupnine 
za kmetijska zemljišča, ki jih je težje obdelovati, pridobljeno pojasnilo največjega lastnika 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji, t. j. Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki takšne oprostitve 
za dolgoročno oddajo kmetijskih zemljišč v zakup ne pozna. Zakupnino se lahko zniža ob 
upoštevanju zakupljene površine in glede na število neuspešnih predhodnih objav za oddajo 
kmetijskega  zemljišča v zakup na e-portalu, vendar ne na manj kot 50 EUR letno za sklenjeno 
pogodbo. Pravne podlage za predlagano oprostitev torej ni, po mnenju strokovnih služb bi šlo pri 
oprostitvi kot jo je predlagal odbor za razvoj kmetijstva in podeželja za nedovoljeno državno 
pomoč. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne 
prostore in kmetijska zemljišča v letu 2018 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  3528-14/2017 
 
 

AD B 4/4  Predlog Ukinitve zaznambe javnega dobra na zemljiščih parc. št. 979/1, k. o.  
                 Lahomšek, parc. št. 2079/13, k. o. Trobni Dol in parc. št. 980/1, k. o. Plazovje in       
                 ukinitev javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1233/14, 1233/15 in 1233/26, vse  
                 k. o. Rečica   

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

SKLEP: 
 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra v predloženi 
vsebini (zemljišča s parc. št. 979/1, k. o. Lahomšek, parc. št. 2079/13, k. o. Trobni Dol, parc. 
št. 980/1, k. o. Plazovje, parc. št. 1233/14, 1233/15, 1233/26, vse k. o. Rečica.   
 
Številka:  353-03/2016 
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AD B 5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 20.  
                novembra 2017 z oceno realizacije za leto 2017 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
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 20. novembra 2017 in oceno realizacije do konca leta 2017. 
 
Številka:  410-28/2015 
 
 

AD B 5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 – 2. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018 v 2. 

obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 v 

predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2018 v predloženi vsebini. 

 
Številka:  410-13/2017 
 
 

AD B 5/3 Predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018 

 
*odide Martin Klepej (20 prisotnih) 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2018.  
 
Številka:  478-52/2017 
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AD B 5/4 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega  
       premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2018 

 
*pride Martin Klepej  (21 prisotnih) 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega 
premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 
in jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2018. 
 
Številka: 478-52/2017 
 
 

AD B 5/5 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
Izpostavljena so bila nekatera vaška jedra (Šentrupert, Sedraž, Rečica), v katerih umirajo 
trgovine. Predlagano je bilo, da bi se sprejel sklep o sofinanciranju najemnin za prostore, v katerih 
še delujejo trgovine, da bi se tako pomagalo ohraniti to dejavnost oz. da se ponovno odprejo.  
 
V predlogu proračuna sta na str. 141 za Rečico predvideni obnovi dveh cestnih odsekov: Šmohor 
– Paron in odsek klorirna postaja – Zavrate. Zaradi težav pri pridobivanju služnostnih pogodb je 
bilo predlagano, da se zamenja vrstni red obnove, in sicer da se cestni odsek klorirna postaja – 
Zavrate izvede že 2019 (namesto 2020), cestni odsek Šmohor – Paron pa se izvede 2020 
(namesto 2019).  
 
Predlagano je bilo, da se čim prej podajo še kakšne morebitne pripombe, ki se bodo po možnosti 
upoštevale v pripravi gradivu za 2. obravnavo.  
 
V razpravi je sodeloval Matjaž Pikl – DeSUS.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019 v 1. 

obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 v 

predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2019 v predloženi vsebini. 

 
Številka:  410-14/2017 
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AD B 5/6 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2017 

 
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 izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne proračunske 
rezerve od 1. 1. 2017 do 16. 10. 2017. 
 
Številka:  410-09/2017 
 

AD B 6/1 Predlog Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega  
                zavoda Zdravstveni dom Laško – skrajšani postopek 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško sprejme po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško v predlagani vsebini. 

 
Številka:  007-13/2017 
 
 

AD B 6/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju  
                programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Predlagano je bilo, da se za dopolnitev vloge namesto 5 dnevni rok določi rok 5 delovnih dni.  
 
V razpravi je sodeloval Robert Medved - SDS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško v 
predloženi vsebini, s tem da se v 5. odstavku spremenjenega 8. člena besedna zveza "v 
petih dneh" spremeni tako, da se glasi "v petih delovnih dneh". 
 
Številka:  007-12/2017 
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AD B 6/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah  Pravilnika o postopku in merilih  
               za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Pojasnjeno je bilo, strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so 
si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega 
športnika Republike Slovenije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, 
državnega ali mladinskega razreda. Ta kategorizacija je podlaga za vrednotenje oz. dodeljevanje 
točk po pravilniku. 
 
V razpravi so sodelovali Robert Medved – SDS, Marjan Kozmus – SD, Dimitrij Gril – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Številka:  007-14/2017 
 
 

AD B 6/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah  Pravilnika o sofinanciranju  
                programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. Predlagal je, da se tudi tukaj za 
dopolnitev vloge namesto 5 dnevni rok določi rok 5 delovnih dni.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško v 
predloženi vsebini, s tem da se v 5. odstavku spremenjenega 8. člena besedna zveza "v 
petih dneh" spremeni tako, da se glasi "v petih delovnih dneh". 
 
Številka:  007-11/2017 
 
 

AD B 6/5 Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. Poudaril je, da imajo društva, ki 
se ne morejo prijaviti na noben razpis (npr. hortikulturno, turistično), možnost prijave treh 
prireditev oz. projektov, ostali pa dva. Dodal je, da so v pravilniku navedena področja javnega 
poziva, na podlagi katerih bodo temeljili kriteriji in merila za ocenjevanje vlog (13. člen), ki pa bodo 
podrobneje določeni v vsakoletnem javnem pozivu.  
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da se bodo društva, ki niso kulturna, humanitarna ali športna, 
sicer res lahko prijavila na ta razpis, vendar kljub temu ostajajo v neenakopravnem položaju, zato 
bi bilo treba poiskati sistemsko rešitev. Društva kot je npr. hortikulturno izvajajo projekte, ki trajajo 
vse leto (urejanje okolice z ocvetličenjem) in predstavljajo velik finančni zalogaj.  
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Glede hortikulturnega društva je bilo predlagano, da bi delovalo preko komunale, saj občina 
komunali nameni sredstva za olepševanje okolice.  
 
V zvezi s 13. in 14. členom je bilo predlagano, da bi se že v pravilniku določilo, koliko točk so 
vredni posamezni kriteriji in merila. Pojasnjeno je bilo, da se je zgledovalo po drugih občinah, ki 
vrednosti posameznih kriterijev in meril določijo v javnem razpisu. Prednost je v tem, da se lahko 
vrednosti postavljajo vsako leto glede na aktualnost posameznih dogodkov, ki bodo zaznamovali 
tekoče leto. Točke za vrednotenje bo določila strokovna komisija na podlagi izkušenj. Da ne bi 
prišlo do očitkov morebitne privilegiranosti posameznih društev pri komisiji, je bilo predlagano, da 
vrednosti kriterijev in meril za posamezni razpis predhodno odobri Odbor za družbene dejavnosti. 
Zaradi pravočasne objave javnega razpisa (v  začetku leta) se  lahko za potrditev točkovnika 
izvede dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti.  
 
V razpravi so sodelovali: Marko Šantej – MMOL, Matjaž Pikl – DeSUS,  Robert Medved – SDS, 
Marjan Kozmus – SD, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini 
Laško v predloženi vsebini, s tem da se v 13. členu za besedno zvezo "v vsakoletnem 
javnem pozivu" doda besedna zveza "ob predhodnem soglasju Odbora za družbene 
dejavnosti Občine Laško". 
 
Številka: 007-16/2017 
 
 

AD B 6/6 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini  
                Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. Predlagal je bil enak popravek oz. 
dopolnitev kot pri prejšnji točki. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij 
v Občini Laško v predloženi vsebini, s tem da se v 13. členu za besedno zvezo "v 
vsakoletnem javnem razpisu" doda besedna zveza "ob predhodnem soglasju Odbora za 
družbene dejavnosti Občine Laško". 
 
Številka:  007-10/2017 
 
 

AD B 6/7 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na  
                domu v Občini Laško 

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

SKLEP: 
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Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 12280-22/2017 
 
 

AD B 6/8 Predlog Letnega program športa v Občini Laško za leto 2018 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2018 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka: 671-02/2017 
 
 

AD B 6/9 Predlog Finančnega načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto  
                2018 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Tanja Grabrijan, odgovorna urednica 
Laškega biltena. Glede na lansko leto sprejeto spremembo Odloka o javnem glasilu Občine 
Laško, ki omogoča odgovorni urednici, da izplača avtorski honorar za prispevke, ki se pripravijo 
po njenem naročilu, je izpostavila, da so bili v letu 2017 naročeni prispevki za tri številke (en 
intervju, dva športna članka in članek z izjavami občinskih nagrajencev). Vse prispevke je 
napisala članica uredniškega odbora, ki je po poklicu novinarka, za vse skupaj pa je prejela plačilo 
v znesku 105,80 EUR.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena 
za leto 2018 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 030-06/2016 
 
 

AD B 7/1 Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za  
                socialno delo Laško 

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

SKLEP: 
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Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet Centra za socialno delo Laško kot 
predstavnica ustanoviteljice imenuje Nuša Konec Juričič.  
 
Številka: 032-09/2017 
 
 

AD B 7/2 Predlog Mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje k imenovanju Mihe Gartnerja in Andreja 
Podpečana za ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 
 
Številka: 032-09/2017 
 
 

AD B 7/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar, predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Na vprašanje ali ne morejo priznanja dobiti vsi štirje predlagani kandidati je bilo pojasnjeno, da 
se praviloma podelijo tri priznanja. Tudi komisija je razpravljala o tem, saj so se ji zdeli vsi štirje 
kandidati primerni za podelitev priznanja, vendar je na koncu sprejela sklep, da sledi mnenju 
odbora za družbene dejavnosti.  
 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti je pojasnil, da so na odboru razpravljali celo o tem, 
da bi se zmanjšalo število podeljenih priznanj, saj lahko zaradi prevelikega števila podeljenih 
priznanj pride do razvrednotenja. Sicer so se odborniki strinjali, da bi si priznanje zaslužila tudi 
četrta kandidatka Špela Medved, zato bi bilo smiselno, da se jo predlaga za priznanje tudi 
prihodnje leto.  
 
V razpravi so sodelovali: Pavel Teršek – N.Si, Janko Cesar – SLS, Bojan Šipek – MMOL.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli: 

- Roku Matku za uspešno delovanje na področju kulture, 
- Mariji Lipovšek Schuller za delovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
- Iztoku Hrastniku za uspešno delovanje na glasbenem področju. 

 
Številka: 41010-254/2017 
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AD B 7/4 Predlog Sprememb in dopolnitev Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo  
                za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega               
                sveta 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Tanja Grabrijan. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo 
za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta v 
predloženi vsebini. 
 
Številka: 041-02/2016 
 
 

AD B8 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja: 
 

- pridobitev informacije o številu gospodinjstev v občini, ki niso priključeni na javni vodovod, 
in informacije o načinu zavarovanja občine in krajevnih skupnosti glede odškodninske 
odgovornosti; 
Pojasnjeno je bilo, da je bil lansko leto izveden javni razpis za zavarovanje občine in 
nekaterih javnih zavodov, v katerem smo pridobili 5 ponudb, sledila so pogajanja; izbrana 
je bila Zavarovalnica Sava, ki je bila najbolj ugodna. 

- prošnja, da bi se uredilo cestišče na relaciji Selo - Brodnice urejalo cestišče 
(odstranjevanje vejevja, asfaltiranje); 

- pobuda, da bi bile tudi Rimske Toplice deležne prednovoletne okrasitve, saj bi se moralo 
tudi o Rimskih Toplicah razmišljati kot o zdraviliškem kraju;  

- pobuda za ureditev telefonskega signala na območju Reke in Lahomnice; 
- kako je z urejanjem cestnih usadov in udorov na relaciji Vrh – Velike Grahovše? 
- ponovni poziv javnim zavodom za namestitev zastav (nekateri jih še veno nimajo ali so le-

te obrabljene ali nepravilno nameščene);  
- prednovoletna okrasitev bi bila dobrodošla tudi v Rečici; 

 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Marjan Kozmus – SD, Marija Zupanc – SMC, 
Stanko Selič – neodv., Janez Benedek – SLS, Matjaž Pikl – DeSUS, Jože Senica – N.Si, Franc 
Zdolšek – župan. 
 
 

AD B9 Razno 

 
Opozorjeno je bilo, da bo sejnina decembrske seje v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 
30. 3. 2016 namenjena za akcijo "Podari malico". Navedeni sklep določa, da se vsako leto do 
konca mandata novembrska sejnina oz. sejnina naslednje seje, na kateri je svetnik udeležen, 
nakaže v dobrodelne namene, in sicer osnovnima šolama Primoža Trubarja Laško in Antona 
Aškerca Rimske Toplice za akcijo "Podari malico". V zvezi s tem je bilo opozorjeno, da v kolikor 
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gre to skozi šolski sklad, so zneski obdavčeni. Če je tako, bi bilo bolje zbrati sredstva za nakup 
defibrilatorja.  
 
Pohvaljena je bila postavitev drsališča pri Kulturnem centru Laško, navzoči pa so bili povabljeni 
na prireditve, ki se bodo zvrstile decembra. 
 
Janko Cesar – SLS, Marjan Kozmus – SD, Marko Šantej – MMOL, Tatjana Seme – SMC, Franc 
Zdolšek – župan.  
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 20.30. 
 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
                      Župan Občine Laško 

     Franc Zdolšek 
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