OBČINA

LAŠKO

OBČINSKI SVET

Št.: 032-15/2016
Datum: 9. 1. 2017
ZAPISNIK
17. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 14. decembra 2016, ob 17. uri, v Modri
dvorani Kongresnega centra Thermane Laško.
AD A Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Stanko Selič se je seje udeležil z
zamudo.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja
v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Stanka Jošt

župan
v. d. direktorice Občinske uprave

3.
4.
5.

Uslužbenci občinske uprave:
Sandra Barachini
Tanja Grabrijan
Dimitrij Gril

6.

Bojana Kustura

7.

Andrej Flis

8.
9.

Andrej Kaluža
Luka Picej

Urad župana
Urad župana
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
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

10.
11.

Ostali vabljeni:
Nina Lipušček
Uroš Košir

Locus, d. o. o. , Domžale
Locus, d. o. o., Domžale

12.
13.

Tisk, TV:
Boža Herek
Nina Slak

TV Krpan
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 17. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 14. 12. 2016, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-15/2016
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 16. seje z dne 9. 11. 2016
2. Potrditev realizacije sklepov 16. seje z dne 9. 11. 2016
3. Proračun in nepremičninske zadeve
3/1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani postopek
3/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Laško za leto 2017 – s
krajšani postopek
3/3 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in
kmetijska zemljišča v letu 2017
4. Področje okolja in prostora
4/1 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
4/2 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2016 "OB05715-0005 ureditev Aškerčeve in Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah"
4/3 Celostna prometna strategija Občine Laško
4/4 Analiza lastništva zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v občini Laško
5. Področje družbenih dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine
Laško – skrajšani postopek
5/2 Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto 2017
5/3 Predlog letnega programa športa v občini Laško za leto 2017
5/4 Zaključno poročilo o izvedbi energetske sanacije Osnovne šole Primoža
Trubarja in telovadnice v Laškem in Vrtca Laško.
6. Volitve in imenovanja
6/1 Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
6/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
6/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne
dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2017
7. Vprašanja in pobude
8. Razno
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AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 16. seje Občinskega sveta Laško z dne 9. 11.
2016
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 16. seje z dne 9. 11. 2016.
Številka: 032-14/2016
AD B2 Sprejem realizacije sklepov 16. seje Občinskega sveta Laško z dne 9. 11.
2016
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 16. redne seje z dne 9. 11. 2016.
Številka: 032-14/2016
AD B3/1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani postopek
*pride Stanko Selič (21 prisotnih)

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 rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2016 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2016 v predloženi vsebini.
Številka: 410-27/2015
AD B3/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Laško za leto 2017 –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je vprašal, kako je z razpisom za energetsko
sanacijo stavb, ki so v občinski lasti. Pojasnjeno je bilo, da je rok za prijavo na razpis podaljšan
do 12. januarja – prijava je v pripravi.
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Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je povedal, da je večina zadev,
ki so bile izpostavljene na odboru, upoštevanih. Proračun vsebuje veliko projektov, njihova
realizacija pa je odvisna od pridobljenih državnih sredstev – upa, da bo čim več razpisov in da bo
občinska uprava uspešna pri prijavah.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna
Občine Laško za leto 2017 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna
Občine Laško za leto 2017 v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Laško za leto 2017 – I. dopolnitev.
Številka: 410-28/2015
AD B3/3 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore
in kmetijska zemljišča v letu 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.
V razpravi so bila izpostavljena kmetijska zemljišča, ki so težko dostopna za obdelavo –
predlagano je bilo, da se za ta zemljišča ne bi zaračunavalo najemnine.
Svetniška skupina DeSUS je bila proti povišanju izhodiščne najemnine, saj gre za minimalen dvig
indeksa rasti cen življenjskih potrebščin (komaj 0,6% glede na leto 2016), ki prav tako ne bo
upoštevan pri točki za odmero NUSZ. Predlagano je bilo, da ostane izhodiščna najemnina v enaki
višini kot je bila v letu 2016.
Enako stališče je zavzela svetniška skupina SDS. Je proti povišanju izhodiščne najemnine, saj bi
le-ta pomenila že četrto podražitev v letošnjem letu.
Pojasnjeno je bilo, da najemnih pogodb za kmetijska zemljišča ni veliko (manj kot deset), gre pa
predvsem za manjša zemljišča, od katerih pridobi občina na leto cca 600 EUR. V skladu z
občinskim odlokom mora občinska uprava predlagati uskladitev izhodiščne najemnine, ki je
prihodek proračuna – njena višina je enaka že od leta 2014. Gre za zemljišča, za katera je interes,
da se obdelujejo.
Izpostavljeno je bilo, da je veliko občinskih zemljišč zaraščenih in nepokošenih – na to je bila
podana replika, da ne gre posploševati zaradi posameznih težje dostopnih zemljišč, saj se ostale
javne površine, ki jih je veliko, kosijo.
V razpravi so sodelovali: Marjan Belej – SLS, Matjaž Pikl – DeSUS, Robert Medved – SDS, Jože
Kotnik – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Janko Cesar – SLS, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško ni sprejel (PROTI 13, ZA 8) naslednjega
SKLEPA:
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Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v predloženi vsebini.
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 2 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da ostane višina izhodiščne najemnine za poslovne
prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017 enaka kot je bila v letu 2016.
Številka: 3528-06/2016
AD B4/1 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
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 odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v predloženi vsebini.
Številka: 422-2/2016
AD B4/2 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2016
"OB057-15-0005 ureditev Aškerčeve in Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah"
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
V razpravi je bil projekt pohvaljen, vendar pa so bile izpostavljene določene problematike, ki so
nastale v praksi:
 Ko šolski kombi ustavlja v rondoju, ovira promet ostalih vozil,
 Škarpa pri bloku je bolj okrasna kot nosilna; na bloku je zaradi del prišlo do poškodb –
okna se ne zapirajo tako kot bi se morala.
Pohvaljen je bil pitnik za vodo pod zdraviliščem – je lepega izgleda in postavljen je na pravo
mesto.
Glede prevoza otrok je bilo pojasnjeno, da so po projektu predvidene štiri lokacije, kjer lahko
ustavlja šolski kombi: na Zdraviliški cesti, v rondoju, na Aškerčevi cesti in pred šolo oz. vrtcem.
Tako je bilo dogovorjeno tudi z vodstvom šole in prevozniki, s katerimi se je sestala občinska
uprava še pred pričetkom šolskega leta. Možno bi bilo izvesti le še avtobusno parkirišče zgoraj,
vendar pa je na tistem mestu problem zaradi kabliranega visokega voda.
Glede poškodb na bloku je bilo pojasnjeno, da je občinska uprava odreagirala takoj, ko je dobila
dopis tamkajšnjih prebivalcev. Izvajalcu je bilo naročeno, da pri utrjevanju cestišča uporablja
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manjše stroje, ki niso več povzročali tresljajev. Konec novembra je izvedenec gradbene stroke
pregledal vse razpoke in posedanja oken, končno poročilo je še v pripravi.
Spomladi se bo pred blokom z zasaditvijo uredila okolica.
Dodano je bilo še, da je na spodnjem delu pri šoli okrog 50 parkirišč. Če bi učitelji parkirali drugje
(v okolici je kar nekaj parkirnih mest), bi lahko šolski kombiji pobirali otroke na tem mestu. Npr.
šola v Laškem nima nobenega parkirnega mesta za učitelje, učenci pa hodijo peš npr. do
pivovarne, kjer je avtobusno postajališče. Dejansko nastane problem za šolske kombije v Rimskih
Toplicah predvsem v jutranjem času, ko starši z avtomobili vozijo otroke in ustavljajo pred šolo in
zaradi tega nastane gneča. Lahko bi se zaprlo to parkirišče, tako da bi bilo namenjeno samo
šolskim prevozom in dostavi.
V razpravi so sodelovali: Marija Zupanc – SMC, Luka Picej – OU, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek
– župan.
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 2016 "OB057-15-0005 Ureditev Aškerčeve ceste in Zdraviliške ceste v
Rimskih Toplicah".
Številka: 351-1/2006
AD B4/3 Celostna prometna strategija Občine Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Andrej Kaluža in Nina Lipušček.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je pohvalil skupino, ki pripravlja CPS, izpostavil
pa je, da premalo Laščanov sodeluje na javnih razpravah, zato je pozval občane in tudi občinske
svetnike, da se udeležijo 4. javne razprave, ki bo 18. januarja ob 16. uri v Otročjem centru.
Predlagano je bilo, da se v dikciji vizije, da občina Laško postane znana po tem, da njena
prometna ureditev in prometna infrastruktura omogočata varno, hitro, učinkovito, čisto,
ekonomično in zdravo mobilnost tako domačinov kot turistov, še poudari, da na dolgi rok to
zagotavlja tudi več zdravja.
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Nuša Konec Juričič – SLS, Franc Zdolšek –
župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvedenih aktivnostih v sklopu izdelave celostne
prometne strategije (junij 2016 – november 2016) v občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 007-14/2015
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AD B4/4 Analiza lastništva zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v občini
Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Uroš Košir.
Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je izpostavil lastništvo lokalnih
cest (49% v občinski lasti, 43% v zasebni lasti) in javnih poti (39% v občinski lasti, 54% v zasebni
lasti). Da ne bi povečevali zaostankov pri urejanju lastništva, je predlagal, da se z novim letom
vsi postopki ureditve oz. sanacije cest pričnejo z geodetsko odmero, prenosom lastništva na
občino, nato pa se nadaljuje z dejansko obnovo oz. sanacijo.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško je seznanjen z Analizo lastništva zemljišč na kategoriziranih
občinskih cestah v občini Laško v predloženi vsebini.
2. Vse sanacije cest se v bodoče izvajajo le na lastniško urejenih zemljiščih.
Številka: 371-04/2012

AD B5/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu
Občine Laško – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Tanja Grabrijan.
V razpravi je bil izpostavljen 4. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu
Občine Laško. Predlagano je bilo, da bi se omejila višina avtorskih honorarjev za lektoriranje in
za pripravo prispevkov, ki jo sicer določi župan.
Pojasnjeno je bilo, da še ni bil pripravljen predlog višine avtorskega honorarja za pripravo
prispevkov. Višina avtorskega honorarja za lektoriranje je 150 EUR za številko, ne glede na število
strani. Višina tega honorarja je že nekaj let enaka, ne glede na to, da se število strani povečuje
(glasilo naj bi imelo 40 strani, vendar jih je vedno več, npr. decembrska številka jih bo zaradi
velikega števila člankov imela kar 72). Glede na to bo višina honorarja za pripravo prispevka
zastavljena dosti nižje, tako da avtor, ki ga pripravi, dobi neko simbolično nagrado za svoj trud.
Izpostavljeno je bilo, da se nadzor nad višino honorarjev lahko spremlja po letnem poročilu, ki ga
uredništvo pripravi za občinski svet vsako leto, tako da ni nujno, da se zneski določajo z odlokom.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Robert Medved – SDS, Bojan Šipek – MMOL,
Tanja Grabrijan - OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem glasilu Občine Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem
glasilu Občine Laško v predloženi vsebini.
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Številka: 007-13/2006
AD B 5/2 Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.
V razpravi je bilo opozorjeno, da v finančnem načrtu na postavki »avtorski honorarji« ni
predvidenih avtorskih honorarjev za prispevke po naročilu odgovorne urednice. Pojasnjeno je
bilo, da se bo finančni načrt uskladil s sprejetimi spremembami odloka. Ker pa zneski teh
honorarjev ne bodo visoki, se predvideva, da se planirani finančni okvirji ne bodo presegli.
Omenjeno je bilo pismo, ki ga je na uredništvo poslal dr. Tomo Korošec, ki je pohvalil glasilo,
vključno z vsebinsko postavitvijo in jezikom. Pohvali se je v imenu odbora pridružil tudi predsednik
odbora za družbene dejavnosti in društva.
V razpravi so sodelovali: Janko Cesar – SLS, Robert Medved - SDS, Pavel Teršek – N.Si, Bojan
Šipek - MMOL, Stanka Jošt - OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena
za leto 2017.
Številka: 030-06/2016
AD B 5/3 Predlog letnega programa športa v občini Laško za leto 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Na vprašanje, ali višina sredstev za ta namen ostaja enaka ali se povišuje, je bilo odgovorjeno,
da se vsako leto malo poviša (za prihodnje leto se je povišala za 3.000 EUR).
V razpravi sta sodelovala Pavel Teršek – N.Si in Dimitrij Gril – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2017 v
predloženi vsebini.
Številka: 671-01/2016
AD B 5/4 Zaključno poročilo o izvedbi energetske sanacije Osnovne šole Primoža
Trubarja in telovadnice v Laškem in Vrtca Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti in društva je zastavil naslednji vprašanji:
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kateri projekti so prioritetno izbrani za energetsko sanacijo v letih 2017 in 2018,
kakšen je status dvorane Tri lilije in kako bo to vplivalo na njeno morebitno energetsko
prenovo?

Odgovorjeno je bilo, da se za leto 2017 za energetsko sanacijo pripravljajo projekti za PŠ Vrh nad
Laškim, Sedraž in Jurklošter, za leto 2018 pa za PŠ Laziše in Vrtec Rimske Toplice. Sicer pa je
v planu tudi energetska prenova objekta Občine Laško in Kulturnega centra Laško.
Glede dvorane Tri lilije je bilo pojasnjeno, da status še ni dorečen, saj dogovori še potekajo. V
izdelavi je ocena stroškov za energetsko prenovo dvorane. Ta ocena se bo uporabila tudi v
pogajanjih v primeru prenosa lastništva na občino. Dodano je bilo še, da so novi javni razpisi
zasnovani bistveno drugače, samo sofinanciranje je nižje (za 40% upravičenih stroškov),
predhodno morajo biti izvedeni določeni postopki, ki se nanašajo predvsem na pridobitev
zasebnega partnerja in izvedbo projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za energetsko
pogodbeništvo. V skladu s tem je občinska uprava že objavila javni poziv za promotorje, vendar
pa za te manjše objekte ni bilo interesa; upamo, da se bo našel kakšen interesent za dvorano Tri
lilije. Vsako leto naj bi bil objavljen en javni razpis za ta namen.
V razpravi so sodelovali: Bojan Šipek – MMOL, Andrej Flis – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija Osnovne šole
Primoža Trubarja in telovadnice v Laškem in Vrtca Laško".
Številka: 430-34/2012
6/1 Predlog 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 Pravila 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
6/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejeme Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v predloženi vsebini.
Številka: 032-01/2016
6/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne
dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli:
 Mileni Suhodolčan za dolgoletno vsestransko kulturno delovanje,
 družini Čadej iz Curnovca za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti,
 Kristianu Kolmanu za delovanje na glasbenem področju.
Številka: 41010-241/2016
AD B6 Vprašanja in pobude


Izpostavljena je bila problematika težkega tranzita po cesti G1-5: povečuje se število
težkih tovornih vozil, kar povzroča gnečo na cesti, poškodbe cestišča in negativno vpliva
na zdravje občanov. Vozniki težkih tovornih vozil ne upoštevajo prometno signalizacijo, ki
določa prepoved prometa težkih tovornih vozil – kršijo jo namerno, saj je globa za takšno
kršitev samo 80 EUR – plačilo te globe se jim bolj splača kot pa vožnja naokoli po
avtocesti.
Podan je bil predlog, da se prouči sprememba prometne signalizacije, ki bi dovoljevala
izjemo le za lokalni promet, če je to mogoče. Tako bi se omogočilo tudi kaznovanje pravnih
oseb, pa tudi globe za voznike bi bile višje.
Podan je bil tudi predlog, da bi se preko poslancev podala pobuda za spremembo zakona,
ki bi omenjeno globo povišal za desetkrat ter določil odgovornost tudi za pravne osebe.
V zvezi z zgornjo problematiko bo podana pobuda na Ministrstvo za infrastrukturo.
Pristopilo se bo tudi k izdelavi meritev onesnaženosti zraka v Laškem na območju ob
glavni cesti.



Podan je bil predlog, da se poda pobuda za namestitev obvestilne table za bolnišnico na
območju, ko se iz Laškega pripeljemo v Celje.



Podan je bil predlog, da se poda pobuda za odprtje notarske pisarne v Laškem vsaj enkrat
na tri tedne ali enkrat na mesec.
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Izpostavljena je bila problematika zdravstvene ambulante v Jurkloštru. Krajevna skupnost
je v začetku decembra prejela dopis Zdravstvenega doma Laško o finančni
(ne)upravičenosti delovanja ambulante. Iz dopisa izhaja, da je premalo obiskov, strošek
obratovanja (ambulanta deluje enkrat tedensko dve uri) je previsok, saj znaša cca 5.000
EUR letno, zaradi neustreznosti prostorov pa bi bile potrebne dodatne investicije. Svet
krajevne skupnosti se z navedenim ne strinja, zato je pripravil dopis, ki ga je poslal
zdravstvenemu domu, županu in direktorici občinske uprave. V dopisu so navedeni razlogi
za ohranitev ambulante v Jurkloštru. Ambulanta je namreč namenjena starejšim
krajanom, zato se ne morejo strinjati s tem, da bi se le-ti morali voziti s kombijem v Rimske
Toplice, za kar bi porabili cel dan, saj bi morali pacienti čakati drug drugega, ker bi bil
prevoz skupen in ne za vsakega posameznika posebej.



Izpostavljena je bila civilna iniciativa proti tretji razvojni osi, ki ima nekaj argumentov, ki jih
je predstavila v Thermani. Dobro bi jim bilo prisluhniti, predvsem glede onesnaženosti
zraka, ki močno vpliva na zdravje občanov.



Izpostavljena je bila cesta skozi vas Klenovo, ki od zadnjega neurja še ni bila sanirana;
vas je tudi požarno ogrožena – če bo prišlo do požara, bo potreben prevoz več cistern in
vprašanje je, če lahko cesta prenese takšno obremenitev.

V razpravi so sodelovali: Bojan Šipek – MMOL, Matjaž Pikl – DeSUS, Janko Cesar – SLS, Jože
Kotnik – DeSUS, Robert Medved – SDS, Zvonko Gračner – Lista gasilcev OL, Franc Zdolšek –
župan.

AD B7 Razno
Nuša Konec Juričič je predstavila zdravstveni profil slovenskih občin, ki ga je pripravil Nacionalni
inštitut za javno zdravje in naj bi služil za pripravo planov, programov in aktivnosti za izboljšanje
zdravja. Občinski svetniki so v zvezi s tem po elektronski pošti prejeli tudi publikacijo.
Bojan Šipek je spregovoril o alkoholu: delež prometnih nesreč, ki so jih v naši občini povzročili
vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, je bil v letu 2015 7,29 %, v letu 2016 pa se je povečal
kar na 13,59 %. V dveh prometnih nesrečah sta bili smrtni žrtvi. Svetniki so si ogledali kratek film
Javne agencije RS za varnost prometa »Car modruje o vožnji pod vplivom alkohola«.
Marjan Kozmus je izpostavil defibrilatorje. Povedal je, da naj bi se 10 defibrilatorjev nabavilo preko
razpisa INTERREG. Dodal je, da je Komunala Laško sredstva, ki bi jih sicer porabila za novoletne
voščilnice, namenila za defibrilator, ki bo nameščen na žalnici. Planinsko društvo Laško je kupilo
defibrilator za planinski dom na Šmohorju. Defibrilator naj bi kupilo tudi OZ Rdečega križa Laško
ter KS Marija Gradec. V zvezi z uporabo defibrilatorja so si svetniki ogledali kratek film »Car
oživlja«.
Marko Šantej je podal poročilo o brezplačnem pravnem svetovanju, ki se je v letu 2016 opravljalo
v pisarni v pritličju občine. Svetovanje so izvajali trije pravniki. V prvih treh mesecih je bila slabša
odzivnost občanov, sicer pa so v celem letu obravnavali 25 primerov. Občani največkrat ne vedo,
na koga se morajo obrniti, ne znajo si tolmačiti kakšnih pravnih listin, tisti, katerih problemov se
ni dalo rešiti v okviru brezplačne pravne svetovalnice, pa so bili napoteni na odvetnike. Vidna je
težava socialne ogroženosti občanov, s čimer so povezani tudi pravni problemi. Dvakrat sta bili
izvedeni napotitvi na psihološko svetovalnico. Brezplačno pravno svetovanje se bo izvajalo tudi
v letu 2017 in sicer po sistemu naročanja po telefonu in e-pošti.
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Navzoče je povabil na koncert Laške pihalne godbe, ki bo 27. decembra v dvorani Tri lilije, s
katerim se bo obeležil tudi dan samostojnosti in enotnosti.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 20.10.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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