Št.: 032-04/2021
Datum: 16. 2. 2021
ZAPISNIK
13. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 3. 2. 2021, ob 17. uri, v Modri dvorani
Thermane Laško.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 21 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je,
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost sta opravičili Barbara Jančič in
Nuša Konec Juričič.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja v
spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Tina Rosina

župan
direktorica

3.
4.

Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Dimitrij Gril

5.

Andrej Kaluža

6.

Andrej Flis

Kabinet župana
Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne
zadeve
Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in
prostor
Oddelek za gospodarske dejavnosti

7.
8.
9.

Tisk, TV:
Boža Herek
Špela Juhart
Robert Gorjanc

TV Krpan
TV Laško
Novi tednik

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 13. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 3. 2. 2021, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-04/2021
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:

1. Sprejem zapisnika 12. seje z dne 11. 11. 2020
2. Sprejem zapisnika 4. dopisne seje z dne 16. 12. 2020
3. Realizacija sklepov 12. seje z dne 11. 11. 2020
4. Realizacija sklepov 4. dopisne seje z dne 16. 12. 2020
5. Splošne zadeve in imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske zakonodaje
5/2 Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5/3 Realizacija dela Občinskega sveta Laško v letu 2020 s pregledom odgovorov na
vprašanja in realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2020
6. Področje gospodarstva
6/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in turizma v
Občini Laško
6/2 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo Nogometnega igrišča z umetno
travnato površino
6/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo LED razsvetljave nogometnega
igrišča Rečica
6/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v ureditev prostorov Čebelarskega centra Laško
7. Področje okolja in prostora
7/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Komunala
Laško
8. Področje družbenih dejavnosti
8/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v
Občini Laško
8/2 Predlog Pravilnika o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti
Občine
Laško
8/3 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2021
9. Vprašanja in pobude
10. Razno
AD B 1 Sprejem zapisnika 12. seje Občinskega sveta Laško z dne 11. 11. 2020
Župan je povedal, da je v zapisniku na str. 3 pri točkah 3/1 in 3/2 napaka – sklepa nista bila
sprejeta soglasno, ampak z večino glasov (19 ZA, 1 PROTI).
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 12. seje z dne 11. 11. 2020, s tem da se na
str. 3 pri točkah 3/1 in 3/2 popravi, da sta bila sklepa sprejeta z večino glasov (19 ZA, 1
PROTI).
Številka: 032-16/2020
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AD B 2 Sprejem zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Laško z dne 16. 12. 2020
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 4. dopisne seje z dne 16. 12. 2020.
Številka: 032-18/2020
AD B 3 Sprejem realizacije sklepov 12. seje Občinskega sveta Laško z dne 11. 11. 2020
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 12. redne seje z dne 11. 11. 2020.
Številka: 032-16/2020
AD B 4 Sprejem realizacije sklepov 4. dopisne seje Občinskega sveta Laško z dne 16. 12.
2020
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 4. dopisne seje z dne 16. 12. 2020.
Številka: 032-18/2020
AD B 5/1 Predlog Sklepa o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske zakonodaje
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu sta preko ZOOM-a podala predsednik Državnega sveta
RS Alojz Kovšca in vodja Strokovne komisije Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske
zakonodaje prof. dr. Boštjan Brezovnik. Poudarjeno je bilo, da osnutki pokrajinske zakonodaje
temeljijo na strokovnih ter analitičnih izhodiščih in so dobra osnova za vzpostavitev druge ravni
lokalne samouprave, ki jo Slovenija z vidika razvojnih potreb in čedalje večje centralizacije nujno
potrebuje. Povedano je bilo, da bodo upravne enote prešle iz državne uprave na pokrajinsko
upravo. Morebitna vprašanja se lahko naslovijo na e-naslov pokrajine@ds-rs.si. Cilj je, da se z
občinami opravijo razgovori, saj imajo občine dolžnost in pravico sodelovanja v tem postopku na
podlagi ustave. Po zaključeni obravnavi teh predlogov oz. osnutkov pokrajinske zakonodaje na
občinskih svetih bo v juliju strokovna skupina oblikovala dokončni predlog, ki bo vseboval že
nekatere alternativne predloge slovenskih občin.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, kako bo organizirana pristojnost glede gradbenih zadev?
Odgovorjeno je bilo, da je strokovna komisija pripravila pregled vseh pristojnosti in nalog, ki bi se
prenesle na pokrajine postopoma v obdobju desetih let. Gre za pristojnosti po več kot 150 zakonih,
med drugim tudi na področju urejanja prostora, graditve objektov, na področju turizma, zdravstva,
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srednjega šolstva itd. Predvidena je ukinitev dvotirnega upravnega sistema, kar pomeni, da bi vse
pristojnosti, ki jih danes izvršujejo upravne enote, prešle v pokrajinske uprave, tako da ne bodo več
podrejene ministrstvu, temveč pokrajinski upravi. Tako je predvidena prezaposlitev cca 1.700
uslužbencev in hkrati financiranje v višini cca 170 milijonov EUR. Celotna vrednost vseh
pristojnosti in nalog je ocenjena na 1,4 do 1,6 milijarde EUR, kar pomeni, da bi v prihodnjih desetih
letih po prenosu vseh pristojnosti na pokrajine prenesli 1,6 milijarde državnih sredstev, kar
praktično pomeni, da s temi sredstvi ne bi več razpolagala ministrstva, ampak posamezne
pokrajine.
Občina Laško je umeščena v Savinjsko pokrajino; glede samega imena je še vprašanje, saj so v
Celju predlagali ime Celjska pokrajina, v Šentjurju pa Savinjsko obsoteljska pokrajina. Dobro bi
bilo, da bi se občine med seboj poenotile, v tem primeru bo strokovna skupina temu sledila.
Postavljeno je bilo vprašanje, če se obeta kakšna sprememba glede plač v šolstvu in zdravstvu –
sedaj se financirajo od države, investicije na tem področju pa krije občina. Plače za vrtec pa
zagotavlja občina. Dobro bi bilo, da bi se vse zadeve poenotile. Odgovorjeno je bilo, da osnutek
zakona o pokrajinah vsebuje določilo, da pokrajinski svet sprejema programe razvoja visokega
šolstva in raziskav regionalnega pomena ter ustanavlja regionalne znanstvene in izobraževalne
institucije. Prav tako vsebuje določilo, da sprejema in izvaja regionalne programe šolstva in športa
ter na posameznih področjih vzgoje, izobraževanja in športa določa izvajalce programov ter
ustanavlja in financira vzgojno izobraževalne zavode in zavode s področja športa. Poudarjeno je
bilo, da je cilj decentralizacija države, prenos pristojnosti z ministrstva na pokrajine. Pokrajine bodo
pravne osebe, ki bodo razpolagale z dosti večjimi sredstvi, kot so jih imele na razpolago občine.
Tako bo dosti medobčinskih projektov možno izpeljati lažje in bolj hitro. Pokrajine bodo imele tudi
svoje nepremičnine, s katerimi bodo lahko razpolagale, na pokrajine se bo preneslo prostorsko
planiranje in odločanje o rabi prostora, prav tako kmetijska politika.
Izpostavljeno je bilo še črpanje evropskih sredstev – ali imamo dovolj strokovnega kadra, če se bo
to preneslo na pokrajine? Odgovorjeno je bilo, da bo potrebna reorganizacija celotne državne
uprave, da se bo ohranilo, kar je dobro, ostalo se bo nadgradilo in razvilo do te mere, da bomo
uspešnejši in učinkovitejši. Eden ključnih problemov pri črpanju evropskih sredstev je ta, da ni
zasnovano permanentno, pač pa preveč stihijsko, na kar opozarjata tudi gospodarska in obrtna
zbornica. Dogaja se, da se večina sredstev iz EU običajno počrpa ob koncu perspektive, se pravi v
zadnjih dveh letih ali zadnjem letu dni, pri čemer ravno gospodarstveniki in obrtniki opozarjajo, da
sami nimajo zadosti kapacitet, da bi zagotovili izvajanje gradenj oz. ostalih storitev, ki so potrebne,
da se ta sredstva ustrezno porabijo. Zaradi tega prihaja do odstotkovno visokega odliva sredstev
izven slovenskega gospodarstva. O tem je bila pripravljena podrobna študija, ki je v priročniku in
predstavlja vse pozitivne in negativne plati.
V razpravi so sodelovali: Alojz Kovšca – DS, prof. dr. Boštjan Brezovnik - DS, Robert Medved –
SDS, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske
zakonodaje v predloženi vsebini.
Številka: 031-01/2021
AD B 5/2 Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 032-06/2021
AD B 5/3 Realizacija dela Občinskega sveta Laško v letu 2020 s pregledom odgovorov na
vprašanja in realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2020
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.
V razpravi je bilo izpostavljenih nekaj zadev v zvezi s pregledom odgovorov na vprašanja in
realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2020, za katera bi svetniki želeli dodatna
pojasnila:
Vprašanja:
- št. 11: informacija o izgradnji kolesarske steze iz Celje proti Laškem, kjer je navedeno, da
se bo do 31. 12. 2020 usklajena trasa prikazala v idejni zasnovi;
Pojasnjeno je bilo, da to še ni bilo narejeno. Naročnik projekta je država oz. ministrstvo za
infrastrukturo, izvajalec je podjetje Pointing, Maribor. Občina je lansko leto poklicala
geometra za konkretno izmero predvidene trase. Nekaj zemljišč spada med vodovarstvena
zemljišča, zato se je postopek zapletel.
Pobude:
- št. 2: izgradnja igrišča v Marija Gradcu;
Pojasnjeno je bilo, da bo v kratkem objavljen javni razpis za projektiranje igrišča.
- št. 3: prenova Statuta Komunale Laško;
Pojasnjeno je bilo, da potekajo dogovori z direktorjem komunale glede prenove statuta.
- št. 1: obnova baročnega obzidja v Jurkloštru;
Pojasnjeno je bilo, da je odprt javni razpis za sofinanciranje spomenikov lokalnega pomena;
rok za oddajo vlog je 9. 2. 2021; projekt za sanacijo je pripravljen, tako da bo vloga lahko
pravočasno oddana;
- št. 18: predlog za novo razdelitev volilnih enot;
Pojasnjeno je bilo, da so bili zbrani predlogi (pozvane so bile svetniške skupine in krajevne
skupnosti) posredovani občinski volilni komisiji, ki mora preučiti zadevo.
- št. 22: poročilo podžupana Senice;
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Janko Cesar – SLS, Tina Rosina – OU, Andrej Flis
– OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil z Realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2020 v
predloženi vsebini in s pregledom odgovorov na vprašanja in realizacijo pobud članov
občinskega sveta v letu 2020.
Številka: 032-17/2020
AD B 6/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in
turizma v Občini Laško
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Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Flis. Po pravilniku so ukrepi za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma:
1. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
2. sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih,
3. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij in
4. oddaja poslovnih prostorov v lasti občine po znižani najemnini.
Izpostavil je novost med ukrepi – to je je sofinanciranje materialnih stroškov investicij, in sicer:
- stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
- stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo proizvodnih oziroma poslovnih
prostorov,
- stroški nakupa, gradnje ali preureditve proizvodnih oziroma poslovnih prostorov,
- stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
Znesek sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 3.000 EUR. Pri
sofinanciranju samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest je sprememba pri višini
dodeljevanja sredstev. Le-ta znaša 3 do 5 minimalnih neto mesečnih plač. Glede na proračunske
zmožnosti bo lahko pristojni Odbor za gospodarski razvoj občine na predlog strokovnih služb
Občine Laško določil maksimalno višino sofinanciranja.
V razpravi so bile izpostavljene spodbude za samozaposlene – ali to velja samo za brezposelne ali
tudi za tiste, ki npr. pustijo službo, zato da odprejo s. p.? Odgovorjeno je bilo, da mora biti oseba, ki
zaprosi za ta sredstva, minimalno 1 mesec prijavljena na zavodu za zaposlovanje. Javni razpis
vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan, odbor za gospodarstvo pa sprejme javni razpis.
Sredstva se dodelijo z odločbo, o kateri odloči vodja oddelka za gospodarstvo oz. direktorica
občinske uprave.
Vprašano je bilo, koliko dodatnih finančnih sredstev je predvidenih za to, saj je na naslovni strani
gradiva zgolj navedeno, da sprejem tega odloka povzroča dodatne finančne obveznosti. Kdo je
upravičen do sredstev? Ali lahko sredstva pridobi tudi tisti, ki ima sedež v drugi občini, dejavnost
pa opravlja v naši občini? Ali je predvideno "varovalo" za primere, če bi tisti, ki bi pridobil sredstva,
v roku 2-3 mesecev po prejetju sredstev prenehal z opravljanjem dejavnosti?
Odgovorjeno je bilo, da je za samozaposlitev po veljavnem proračunu zagotovljenih 10.000 EUR,
za ostale ukrepe trenutno še ni na voljo sredstev (predvideno bo v rebalansu proračuna).
Upravičenec mora dejavnosti opravljati še dve leti po pridobitvi sredstev, dokumentacijo pa mora
hraniti deset let. Do sedaj je veljalo določilo, da mora biti upravičenec naš občan, da mora imeti
sedež v občini in prav tako mora dejavnost opravljati v občini. Novost je izjema, da je upravičenec
tudi oseba, ki ima sedež v drugi občini, dejavnost pa opravlja v naši občini, če zaposli našega
občana.
V razpravi so sodelovali: Enej Kirn – MMOL, Matjaž Pikl – DeSUS, Andrej Flis – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj malega
gospodarstva in turizma v Občini Laško v predlagani vsebini.
Številka: 007-01/2021
AD B 6/2 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo Nogometnega igrišča z
umetno travnato površino
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Flis.
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja
nogometnega igrišča z umetno travnato površino".
Številka: 41010-0297/2018
AD B 6/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo LED razsvetljave
nogometnega igrišča Rečica
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Flis.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja LED
razsvetljave nogometnega igrišča Rečica".
Številka: 41010-0234/2019
AD B 6/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v ureditev prostorov Čebelarskega
centra
Laško
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Flis.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije v ureditev prostorov
Čebelarskega centra Laško.
Številka: 331-01/2017
AD B 7/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
Komunala Laško
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu Komunala Laško v predloženi vsebini.
Številka: 350-02/2020

AD B

8/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim
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učencem
v Občini Laško
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
V razpravi je bilo predlagano, da se pripravijo statistični podatki o socialno ogroženih učencih.
V razpravi je sodeloval Robert Medved – SDS.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim
učencem v Občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 007-03/2021
AD B 8/2 Predlog Pravilnika o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v
lasti Občine Laško
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, če je bila narejena kakšna simulacija izračunov po novem
pravilniku?
Pojasnjeno je bilo, da se športni objekti ne smejo več oddajati brezplačno, na kar je opozorila tudi
revizorka. Ker bodo stroški najema višji, se bodo povečala tudi sredstva namenjena društvom za
plačilo najemnine.
V razpravi je sodeloval Janko Cesar – SLS.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o uporabi športnih objektov in površin za šport v
naravi v lasti Občine Laško v predloženi vsebini.
Številka: 007-02/2021
AD B 8/3 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2021
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 2021 v predloženi
vsebini.
Številka: 671-01/2021
AD B 9 Vprašanja in pobude
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Vprašanje, ki je bilo predstavljeno ustno in podano še pisno, je priloga temu zapisniku:
- Marjan Kozmus – SD:
o Kako je s projektom RUNE – gradnjo ultra hitre širokopasovne optične infrastrukture
v Občini Laško?
-

Štefanija Pavčnik - SDS:
o kdaj se bo sanirala glavna cesta od novega mostu v Laškem do Rimskih Toplic in
naprej do Jurkloštra?
o kako je z dokumentacijo za novi most v Rimskih Toplicah in kdaj je planiran pričetek
del?
o sanacija ceste Lokavec – Kolman je nujno potrebna;
o sanacija ceste Povčeno – Zabrež do odseka za Vrhe (dokumentacija in lastništvo je
že urejeno);

Podane so bile še naslednje pobude oz. vprašanja:
- Barbka Rode – MMOL:
o Kako daleč je projekt TIC Rimske Toplice?
Pojasnjeno je bilo, da se izdeluje oprema, ki naj bi bila končana v dveh tednih.
-

Janko Cesar – SLS:
o Kdaj bo potekala zamenjava krajevnih tabel v KS Jurklošter? Nove table naj bi bile
že pripravljene.

-

Matjaž Pikl – DeSUS:
o potrebno je posodobiti Odlok o javnem redu in miru, ki je iz leta 2001;
o pobuda, da se vsakemu novorojenčku v občini podari bon za nakup medovitega
drevesa; če družina bona ne prevzame, se s tem bonom kupi drevo, ki se zasadi na
javno površino;

Po seji so bila pisno podana še naslednja vprašanja oz. pobude, ki se nahajajo v zadevi:
- sanacija cestnega odseka Konc – Lože po hišo Deželak (Lože 1) (Alenka Barlič – SLS);
- namestitev zaščite pod streho mostu v Jagočah, da se prepreči zbiranje golobov, ki z
iztrebki onesnažujejo pešpot po mostu (Boštjan Vrščaj – LLL);
- dvig tlaka v vodovodnem omrežju na območju Cesta v Debro (Boštjan Vrščaj – LLL);
- odstranitev stare avtobusne postaje s parkirišča pri Kulturnem centru Laško, ki služi kot
streha za smetiščne kante (Boštjan Vrščaj – LLL);
AD B 10 Razno
Župan je povabil k ogledu filma Profesor Vejica, bo na sporedu 7. 2. 2021 ob 22.30 na TV SLO1.
Film je nastal v produkciji TV Krpana.
Podžupan Matjaž Pikl je povedal, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje za repetitor na Vrhu nad
Laškim. V zaključni fazi je PZI projekt, po zagotovilih naj bi Telekom pričel z deli do konca maja.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 19.00.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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