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Z A P I S N I K 
 
6. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 6. novembra 2019, ob 17. uri, v Modri 
dvorani Thermane Laško. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 19 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost so opravičili Enej Kirn, Damjan 
Kovač, Barbka Rode 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. Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

8. Stanka Jošt Oddelek za gospodarske dejavnosti 

   

 Ostali vabljeni:  

9.  Zdenko Lesjak Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, občine 
Laško, Občine Štore in Občine Žalec 

   

 Tisk, TV:  

10. Boža Herek TV Krpan 

11.  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 6. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 6. 11. 2019, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-18/2019 
 
 
 

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/
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Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 5. seje z dne 25. 9. 2019 
 
2. Realizacija sklepov 5. seje z dne 25. 9. 2019 

 
3. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti 

3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat  

      in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,  

      Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec" – 1.  

      obravnava 

3/2 Predlog Sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih  

      in padavinskih odpadnih voda 

   
4. Javne finance in proračun 

4/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 – 1. obravnava 

4/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 – 1. obravnava  

4/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško   

      pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter  

      določanju najemnin - skrajšani postopek 

5. Področje družbene dejavnosti 
5/1 Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport,  
      turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek 
5/2 Predlog Odloka  ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne – 1.   
      obravnava 

 
6. Splošne zadeve 

6/1  Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 2. obravnava 
 

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja 
7/1  Predlog Sklepa o nakazilu sejnine v dobrodelne namene 
 

8. Vprašanja in pobude 
 

9. Razno 
 
 

AD  B 1  Sprejem zapisnika 5. seje Občinskega sveta Laško z dne 25. 9. 2019 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 5. seje z dne 25. 9. 2019. 
 
   

Številka:  032-16/2019 
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AD  B 2  Sprejem realizacije sklepov 5. seje Občinskega sveta Laško z dne 25. 9. 2019 

 
V razpravi je bil podan komentar v zvezi s postavitvijo novih avtobusnih postaj, ki so bile predlagane 
na relaciji Laško – Lahomno – Reka. V kolikor že ni v planu avtobusna postaja pri Bobek, jo je 
potrebno nujno dati v plan in jo zamenjati, saj je tam še vedno stara, železna postaja, pa tudi ovinek 
je zelo nepregleden.  
 
V razpravi je sodelovala Barbara Jančič – MMOL.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 5. redne seje z dne 25. 9. 2019.  
 
Številka:  032-16/2019 
 
 

AD B 3.1  Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski  
                 Inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine  
                 Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine  
                 Vransko in Občine Žalec" – 1. obravnava 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
"Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, 
Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine 
Žalec" v 1. obravnavi.  
 
Številka:  061-01/2019 
 
 

AD B 3.2  Predlog Sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje  
                 komunalnih in padavinskih odpadnih voda 

 
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 določitvi izvajalca gospodarske javne službe za 
odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda v predloženi vsebini. 
 
Številka:  354-01/2019 
 
 

AD B 4.1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 – 1. obravnava 
          4.2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 – 1. obravnava  

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin. 
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Predsednik gospodarskega odbora je podal pobudo, da bi se za manjše projekte, za katere so 
predvidena lastna sredstva, naredila časovnica izvedbe oz. da bi se določile prioritete na področju 
cest in vodovodov.  
 
V razpravi je bil izpostavljen NRP za Muzej gozdarstva in steklarstva v Jurkloštru. Investicijska 
vrednost je 32.000 EUR, za leto 2020 je v proračunu planiranih 5.000 EUR, za leto 2021 pa ni 
planiranih sredstev. 
 
Župan je pozval svetnike, da v kolikor bi imel še kdo kakšno pripombo na vsebino proračuna, da 
poda to pisno čim prej, da se pripravi vsebina za 2. obravnavo. 
 
V razpravi je sodeloval janko Cesar – SLS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2020 v 1. 

obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 v 1. 

obravnavi v predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2020 v predloženi vsebini. 

 
Številka:  410-11/2019 
 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2021 v 1. 

obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024 v 1. 

obravnavi v predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2021 v predloženi vsebini. 

 
Številka:  410-11/2019 
 
 

AD B   4.3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih  
                  Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in  
                  ostalih nepremičnin ter določanju najemnin - skrajšani postopek 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih 

pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih 
pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, v predloženi vsebini. 

 
Številka:  007-01/2014 



 

 

 
 

 

  5 
  

 

AD B 5.1  Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center  
                 za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala direktorica Občinske uprave Tina Rosina. 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da predlagana sprememba zapira možnosti, da se dobi dobrega 
kandidata za direktorja. Če želimo dobiti dobrega kandidata glede na program, ki ga bo zastavil, ne 
smemo omejiti področje delovnih izkušenj le na področje dela zavoda. Glede zahtevanih vodstvenih 
izkušenj je bilo poudarjeno, da se sposobnost kandidata ne meri po času zasedanja vodstvenih 
funkcij, ampak po kvaliteti opravljenega dela. 
 
Glede na navedeno je župan predlagal, da se v predlogu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 2. člen spremeni tako, da se 
glasi:  
V 15. členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja, ki se na novo glasi: "da ima najmanj 5 let 
delovnih izkušenj, od tega najmanj 1 leto na vodstvenih delovnih mestih." 
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved - SDS in Franc Zdolšek - župan. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško v predlagani vsebini, s 
tem, da se 2. člen glasi: 

           "V 15. členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja, ki se na novo glasi: "da ima                  
           najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 1 leto na vodstvenih delovnih mestih." 
 
Številka:  007-07/2012 
 
 

AD B 5.2  Predlog Odloka  ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne –  
                 1.  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 1. obravnavi.  
 
Številka:  014-04/2018 
 
 

AD B 6.1   Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 2. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala direktorica Občinske uprave Tina Rosina. 
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V razpravi je bilo predlagano, da se v 2. in 3. odst. 6. člena črta beseda »lahko«, kajti javni zavodi in 
krajevne skupnosti, ki se (so)financirajo iz občinskega proračuna, morajo biti zavezani, da imajo na 
oz. ob svojih objektih izobešeno občinsko zastavo. 
 
Pojasnjeno je bilo, da se Odlok o zastavi in grbu Občine Laško obravnava v 2. obravnavi, zato bi se 
v skladu s poslovnikom morale navedene pripombe vložiti pisno z obrazložitvijo v obliki amandmaja 
tri dni pred sejo oz. na sami seji, če jih vloži najmanj ¼ članov občinskega sveta. Glede na navedeno 
je bilo predlagano, da se odlok umakne z dnevnega reda, navedene pripombe pa se vključi v 
besedilo odloka, ki se ponovno obravnava na naslednji seji.  
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Tanja Grabrijan – OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Točka 6/1 – Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 2. obravnava se umakne z 
dnevnega reda 6. seje Občinskega sveta Laško. 
 
Številka:  007-04/2019 
 
 

AD B 7.1   Predlog Sklepa o nakazilu sejnine v dobrodelne namene 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Janko Cesar. Poudaril je, da sta prilogi, v kateri sta navedeni družini, za kateri 
se predlaga, da se jim namenijo sredstva od sejnin, izključeni za javnost zaradi varstva osebnih 
podatkov.  
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je bil v tem mandatu sklep, ki je bil sprejet na občinskem svetu 
glede nakazila sejnine v humanitarne namene, zelo ozko oblikovan. S sklepom se je podelila pravica 
humanitarnim organizacijam, da predlagajo, kdo je pomoči potreben, s tem pa se je zaprla možnost 
posameznikom, da podajo predloge. To ni v dobro vseh občank in občanov. V prejšnjih mandatih se 
je sicer dosegla širina z akcijo »Podari malico«, je pa bilo te pomoči upravičenih verjetno okrog 70% 
otrok. V prihodnje bi to morali rešiti drugače - zajeti je treba širši krog, kajti sredstva bi lahko dali tudi 
za učbeniški sklad ali za kakšen drug namen. 
 
V nadaljevanju razprave je bilo izpostavljeno, da je zadnje čase veliko humanitarnih organizacij. 
Rdeči križ in tudi Karitas delujeta transparentno, prav tako je transparentno delo Centrov za socialno 
delo.  
 
Dodano je bilo, da so posamezniki upravičeni pomoči iz občinskega proračuna, ki npr. za denarno 
pomoč v izjemnih primerih zagotavlja 45.000 EUR, za subvencije najemnin 140.000 EUR, za 
subvencije letovanja otrok 18.000 EUR, ipd.  
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Marjan Kozmus – SD, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se novembrska sejnina članov občinskega sveta, del 
plače župana in del nagrade podžupanov v višini sejnine nameni družinama v socialni stiski, 
ki sta ju predlagali Rdeči križ, OZ Laško-Radeče in CSD Celje, Enota Laško, vsaki polovico.  
 
Številka:  032-22/2018 
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AD B 8 Vprašanja in pobude 

 
Pobude, ki so bile predstavljene ustno in podane še pisno, so priloga temu zapisniku: 
 

- Pobude v zvezi s splošno problematiko in problematiko investicij v KS Marija Gradec (Marjan 
Kozmus – SD); 
 

- Vprašanja in pobude v zvezi z investicijami v KS Marija Gradec (Mojca Jezovšek – SLS); 
 
Pojasnjeno je bilo, da je del odgovorov v zvezi z Marija Gradcem že bilo podanih na 
komunalnem odboru. Sicer pa je bilo pojasnjeno, da se dela počasi približujejo h koncu; nov 
podvoz naj bi se začel uporabljati 11. novembra, s čimer se bo zaprl prehod pri teniških 
igriščih, tako da bo promet iz Laškega proti Šentrupertu tekel pod novim podvozom; na 
območju, kjer so Knezi, Špeci in veterinarska postaja pa bo promet proti Radobljam tekel pod 
obstoječim podvozom in nazaj po novi cesti; predvideno je, da bi z deli zaključili 15. januarja, 
ko bodo končana dela v križišču pod cerkvijo. Zapore na cestah se objavljajo na občinski 
spletni strani.  

 
- Vprašanje v zvezi s prenosom lastništva gradu na občino (Danijela Bevk Knez – MMOL); 

 
Pojasnjeno je bilo, da ni šlo za objavo, ampak le za informativno objavo zbiranja ponudb; 
prenos lastništva baje ni tako enostaven, zato se pripravlja osnutek pogodbe za 99-letno 
uporabo občine, vendar dokler še ni dokumenta, se je težko pogovarjati o tem, saj je zadeva 
dokaj kompleksna. 

 
- Pobuda za izgradnjo novih stanovanj, popravilo tlakovcev v starem mestnem jedru in ureditev 

javnih parkirišč (Polonca Teršek – N.Si) 
 
 
Poleg njih so bile podane še naslednje pobude in vprašanja:  

- Občina je prejela certifikat Zbornice komunalnega gospodarstva »Voda iz pipe«; prav tako je 
certifikat dobila Thermana Laško; podana je bila pobuda strokovnim službam občine, da 
tistim, s katerimi sodelujejo (šole, gospodarstveniki, turistične kmetije, …) podajo pisno 
pobudo, da pridružijo tej zgodbi in uporabljajo ter promovirajo »vodo iz pipe« (Matjaž Pikl – 
DeSUS); 
 

- Podružnična šola Vrh nad Laškim je bila lansko leto obnovljena, letos pa zamaka v nekaterih 
prostorih; krajani pričakujejo čim prejšnjo sanacijo (Irena Gradišnik – DeSUS); 

 
- Informacija v zvezi z igriščem pri PŠ Reka, ki je še edini prostor v kraju, kjer se lahko otroci 

in družine zadržujejo in igrajo - kakšen je interes občine, da se to obdrži kot javni prostor za 
druženje ali pa bo promotor, ki že uporablja šolo, uporabljal sedaj še ta del za svojo 
dejavnost? Tam je namreč že postavljena ograja in gradbišče … (Barbara Jančič – MMOL) 

 
Pojasnjeno je bilo, da je bil odgovor na to vprašanje že podan Svetu KS Marija Gradec. 
Promotor namreč izvaja večja investicijska dela v objektu, zato bo igrišče uporabljal v času, 
ko se oprema vgrajuje v objekt in kot intervencijsko pot v primeru požara. Sicer pa bo igrišče 
urejeno tako kot je bilo prej, malo drugače bo urejen le sistem postavitve ograj. Igrišče bo še 
naprej v javni uporabi.  
 

- Razsvetljava na starem mostu v Rimskih Toplicah še vedno ne dela oz. je ni;  
Ureditev Aškerčeve ceste naj bi bila v planu v naslednjih letih – kdaj točno je to mišljeno? 
Kritično je namreč avtobusno postajališče, ki je narisano kar na delu cestišča, prav tako pa 
je nujno potrebno na novo urediti »ležeče policaje«; 
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Problematika ZP Rimske Toplice: kako se bo uredilo delovanje obeh ambulant in delo 
zdravnikov?  
Do kje so speljani projekti glede novega mostu v Rimskih Toplicah? 
(Štefanija Pavčnik – SDS) 
 

- Problematika odvoza smeti v starem mestnem jedru: količina smeti je prevelika za termine 
odvozov, kajti zabojnike ne uporabljajo le občani, ki tam živijo, ampak še vsi ostali, ki tja 
prihajajo; podana je bila pobuda, da bi se odvoz smeti izvajal bolj pogosto (Aškerčev trg, otok 
za knjižnico nasproti upokojenskega doma); 
Strateško razvojni dokument Občine Laško je bil sprejet za obdobje do leta 2025; ker je bil 
izdelan že leta 2009, je bila podana pobuda, da se v letu 2020 naredi presek tega dokumenta 
in se ugotovi, kakšno je stanje; obdobje 16 let je namreč zelo dolgo in dokument vsebuje 
neke cilje in izhodišča, ki so glede na način življenja postali nepomembni; 
(Boštjan Vrščaj – Lista LL) 

 
 V zvezi s problematiko smeti v SMJ je bilo izpostavljeno, da so postavljene kante za več  
            gospodinjstev, nekateri pa jih zamenjujejo z ekološkim otokom, ker so enake.  
 

- S strani ZD Laško je bilo rečeno, da se bo ambulanta v Jurkloštru odprla oktobra, vendar se 
ni. Gre za cca 100 pacientov, ki so starejši in se težko vozijo v Rimske Toplice. Sicer pa tudi 
v ZP Rimske Toplice zadeve še vedno niso urejene, tako da pacienti potem tam čakajo več 
ur, včasih pa se tudi zgodi, da zdravnika sploh ni. Potrebno je ukrepati.  
(Janko Cesar – SLS) 

 
- KMVVI imenuje predstavnike občine v Svet zavoda ZD Laško – pri imenovanju je treba dobro 

premisliti in na takšne funkcije imenovati kompetentne ljudi, ki bodo delali v interesu občine, 
občank in občanov; napaka je bila, da je KMVVI na zadnje imenoval v Svet zavoda 
popolnoma novo ekipo. Treba se je obrniti na te izvoljene predstavnike in od njih zahtevati, 
da se ukrepa.  
Glede odgovorov, ki jih pripravlja občinska uprava, se pričakuje še malo več, tako da se pri 
pobudah dodajo tudi terminski plani in roki, v katerih se bodo zadeve realizirale. Nekatere 
zadeve bi bilo treba urgentno reševati. 

 (Robert Medved – SDS) 
 

Polonca Teršek (N.Si) je povedala, da je članica Sveta zavoda ZD in da se kompetenca 
imenovanih članov kaže z njihovim delom. Naloga članov Sveta zavoda pa ni, da zagovarjajo 
delo ZD. Na sejah Sveta zavoda jim je pojasnjeno delovanje, kadrovska struktura, finančni 
načrti in plani, ki jih ZD ima, stroka pa ima svoje stališče. V kolikor se dvomi v samo delovanje 
ZD, bi bilo prav, da se povabi direktorico ZD, da pojasni zadeve bolj podrobno. 
 
Robert Medved (SDS) je dodal, da bi morali biti člani Sveta zavoda še bolj vztrajni, in 
zahtevati pojasnila v zvezi z določenimi zadevami, da bi se kaj premaknilo naprej, saj se 
zadeve že predolgo vlečejo.  

 
- V zvezi s problematiko ZD je bilo dodano, da je tukaj tudi odgovornost občinskega sveta, da 

povabi direktorico ZD, da pojasni trenutno stanje in odgovori na vprašanje, zakaj glede na 
obljube v Jurkloštru ni zdravnika. Velik pomen imata organizacija in odnosi ljudi, mogoče bi 
bilo treba na tem področju zastaviti kakšno vprašanje. 
(Nuša Konec Juričič - SLS) 
 

- Vsak svet zavoda ima poslovni načrt in sam svet zavoda se bi moral angažirati, kaj in kako 
bo rešil kakšno problematiko. Poraja se dvom, če bo povabilo direktorice na sejo občinskega 
sveta prineslo rešitev. Bolj smiselno je, da se skupaj dobijo tisti, ki so strokovnjaki s tega 
področja. Če je problem v organizaciji dela, je to treba reševati znotraj ZD. 
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(Marjan Kozmus – SD) 
 

- Razmere v ZP Rimske Toplice so res kritične in če ne bo ustreznega pristopa k reševanju 
problematike, se bodo zadeve še zaostrile; civilna iniciativa je zelo aktivna in ponovno se 
obeta zbor krajanov. V ZP je bila potrebna celo intervencija policije, ker je pacient razgrajal 
zaradi nerazumljivega čakanja več ur. Prav tako je problematična izdaja receptov, saj 
pacienti na njih čakajo po več dni oz. jih sploh ne dobijo.  
(Bojana Kustura – SD) 
 

- Predlagano je bilo, da bi se svetniki z območja Rimskih Toplic pred zborom krajanov, ki bo 
13. novembra,  sestali z vodstvom občine in ZD in poskušali najti kakšne rešitve.  
(Štefanija Pavčnik – SDS) 

 
 
Po seji je bila podana še pisna pobuda članice sveta Alenke Barlič – SLS, ki pa ni bila podana ustno 
na seji, je pa sestavni del zapisnika in se nahaja v spisu.  
 
 

AD B 9 Razno 

 
Župan je čestital za občinski praznik ter navzoče povabil na občinsko proslavo in vse spremljajoče 
dogodke. 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.30. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 

 



oBerNA W rasro
Obiinski svet

VPRASANJE/POBUDA ELAruN OBEINSKEGA SVETA OBEINE LASKO

Podpisani Marjan Kozmus, dlan Ob6inskega sveta Obdine La5ko, dajem naslednje
(oznadi) : - vpra5anje Zupanu Obdine LaSko

- pobudo Obdinskemu svetu Ob6ine LaSko

Vodstvo KS Marija Gradec se je obmilo na svetni5ko skupino socialnih demokratov, da izpostavimo nekatera
dejstva in zapaZanja pri pripravi proradunov v obdini 202}in2021in tudi dnos obdine oziroma uprave do KS
Marija Gradec.

Najpreina splo$no:
1. Kljub vztrajnemu moledovanju predstavnikov KS se sredstva za delovanje KS ne bodo povedala, kljub

potrebam, ki jih venomer ob vseh priloZnostih izpostavljajo prcdsedniki KS, saj tvorimo neposredno vez
med obdani in obdino prav kraj'evne skupnosti

2. Prav tako se sredstva zauzdrleuanje obdinskih cest ne bodo povedevala kljub temu, da se stanje le teh
vsako leto slab5a, kar bo imelo za posledico 5e dodatno zniZevanje Ze tako slabega nivoja vzdrZevanja

3. Povedujejo pa se sredstvazaprevoze otrok v 5olo.

Investicije na obmodju KS Marija Gradec:

V obeh osnutkih proraduna sta v Krajevni skupnosti Marija Gradec, kiie po Stevilu prebivalcev druga najvedja v
Obdini La5ko, predvideni le dve investiciji, kijih bo financirala obdina La5ko, kar je najmanj od vseh KS v obdini.
Lahko redemo, da je s tem izraZen sramoten in zapostavljajod odnos Obdine LaSko do obdanov KS Marija
Gradec. fnvesticiji, kista predvideniv dvoletnem oMobju sta:

1. Ureditev plodnika lftez - Tenis igri5da v Marija Grdcu
2. Kanalizacija Marija Gradec in LahomSek (gre preteZno za kohezijska sredstva EU)

V nadaljevanju biZeleliopozoriti na investicije, kiso predvidene v Planu KS za to oMobje in bitudi morale biti
zajete v obeh proradunih:

1. Ureditev va$kega jedra Marija Gradec, doloditev poteka trase ceste ter ureditev bre2in Lahomnice
2. lzvedba protipoplavnih ukrepov v Marija Gradcu ob Savinji in obeh bregovih Lahomnice
3. Nakup posestva Bartolv Marija Gradcu in izdelava OPPN skladno z dogovorom z lastnikizemlji5d
4. lzgradnja ceste Lahomno - LahomSek
5. Ureditev ceste Veterinarska postaja 0ater in dodatnih parkiri5d
6. Ureditev preostanka Sportnega in otro5kega igrisda v Marija Gradcu
7 . Asfaltiranje krajevnih cest Trojno - Gabmo, Modrie - Bol6ina, Lahom5ek - TrZan, Radoblje - Hriberiek,

Marija Gradec - Vovk .....
8. Energetska sanacija Doma Kulture v Marija Gradcu
9. lzgradnja plodnika ob regionalnicestiv Lahomnem
10. lzgradnja novega $prtnega igri$da v Lahomnem (Bobek)
11. lzgradnja nadomestne kapelice sv. Petra v Man'ja Gradcu
12. lzgradnja dveh avtobusnih postajali5d (Tevde in Lahomno)
13. Sanacija mostu v Tevdah
14. ReSitev problematike vodo oskrbe v Lahomski gori, Zapotoku in v PadeZu

Mestna ulica 2, 3270 Lasko. Slovenija o tel.: +386 (0)3 733 87 0O r iaks: +386 (0)3 733 8Z 40
+naslov: obcina(Alasko.si o htgJ^iwmr.lasko.si r to DD\t S111734612 r M$: S8Z450i o fiR: 012S7-01m003220



Pomembno je tudi:
1' Kdaj se bo lahko nadaljevala sanacija posledic leto$njih neurij na cestah v KS, Se posebej na cesti

Radoblje - Hriber5ek

Se posebej pa:
2. Kako je predvidena resitev problematika ceste zavetj-skobeme

Glede na pomembnost,vseh predlogov predlagamo, da se zahteve oziroma predlogi KS Marija GradecUvrstijo v proradun za leto 2020in2021.

Vprasanje oz. pobuda je bilo postavljeno na 6. rednisejiObcinskega sveta dne 6.1 1.za1g

podpis dlana
SOCIALNI DEMOKRATI

Obiinski odbor

Las|(o
.a
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VPRAŠANJE/POBUDA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO 
 

 
Podpisani Danijela Bevk Knez, član Občinskega sveta Občine Laško, dajem naslednje 
(označi) :    -    vprašanje Županu Občine Laško 

- pobudo Občinskemu svetu Občine Laško 
 
 

 
Na 4. seji OS smo glede gradu Tabor sprejeli sklep, da je brezplačni prenos te 
nepremičnine iz DSU na občino Laško v javnem interesu. Ker smo na spletu zasledili 
oglas, da se grad Tabor prodaja, MMOL zanima, zakaj ni prišlo do brezplačnega prenosa.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Vprašanje oz. pobuda je bilo postavljeno na 6.  redni seji Občinskega sveta dne6.11.2019. 
 
 
       ___________Danijela B. Knez__________ 
        podpis člana 0bčinskega sveta 
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VPRAŠANJE/POBUDA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO 
 

 
Podpisani __Alenka Barlič____________________________, član Občinskega sveta 
Občine Laško, dajem naslednje (označi) :    -    vprašanje Županu Občine Laško 

- pobudo Občinskemu svetu Občine Laško 

 
 

Pobudi iz. 5 seje: 
1. Obnova/sanacija 3 dela ceste Brstovnica-Laziše v dolžini cca 2,5 km (nadaljevanje 

od 2. dela sanacije – pod Šmid Mojca do konca vasi Laziše – uvrstitev del v plan 
del.- prosim, da se doda časovni okvir, kdaj bi bila dela, ki so navedena v 
odgovoru lahko izvedena, ta moja pripomba velja za vse pobude, predloge, 
ki jih dajemo!  

 

2. Sanacija poškodovanega cestišča-Brstovnica – Laziše – 3x-plazovito območje – 
pregled in odprava napak.- odgovorili ste, da se je potrebno dogovoriti s 
pobudnikom za ogled – vseskozi sem čakala vaš dopis, klic…- sem na 
razpolago. 

 

Nova pobuda – 6.seja: 
Čimprejšnja ureditev – pospešitev prenosov zemljišč na Občino Laško, na vseh zemljiščih, 
kjer to še ni urejeno. Prioritetno reševanje starih zadev, ki trajajo oz. se vlečejo že leta. 
Prihaja čas zimskih služb in pluženja – krajani smo zaskrbljeni, da ceste ne bodo plužene, 
ker so nekatere še vedno tretirane kot zasebne, zaradi navedene nerealizacije prenosov 
le teh. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/


 

 

 
 

 

  2 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Vprašanje oz. pobuda je bilo postavljeno na ____. redni seji Občinskega sveta dne ___________. 
 
 
       ______________________________ 
        podpis člana 0bčinskega sveta 


