Št.: 032-12/2021
Datum: 14. 6. 2021
ZAPISNIK
15. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 26. 5. 2021, ob 17. uri, v Rimskih termah.
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 opravičila Marjan Belej in
Bojan Šipek.
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.
6.
7.
8.

Andrej Kaluža
Luka Picej
Andrej Flis
Dragica Čepin

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

9.
10.

Ostali vabljeni
Tomaž Novak
Boštjan Jurjevčič

Komunala Laško
Adriaplin

11.
12.
13.

Tisk, TV:
Boža Herek
Špela Juhart
Robert Gorjanc

TV Krpan
TV Laško
RC-NT

AD B Sprejem dnevnega reda
Na mizo je bilo posredovano dodatno gradivo, zaradi katerega je župan je predlagal, da se dnevni
red razširi s točko 6/2 – Imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta Savinjske regije 20212027.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 15. redno sejo Občinskega sveta Laško,
sklicano na dan 26. 5. 2021, se razširi s točko 6/2 – Imenovanje kandidata za člana Razvojnega
sveta Savinjske regije 2021-2027.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, razširjen s točko 6/2, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-12/2021
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 14. seje z dne 24. 3. 2021
2. Realizacija sklepov 14. seje z dne 24. 3. 2021
3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2020:
a. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
b. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško-Radeče
c. Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško
4. Področje okolja in prostora
4/1 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko
in Občine Žalec za leto 2020, na območju Občine Laško
4/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2020 in plan
gradnje za leto 2021
4/3 Letno poročilo Javnega podjetja Komunale Laško, d. o. o., za leto 2020
4/4 Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo z uskladitvijo višine storitev
4/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu starega
mestnega jedra Laško
4/6 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2, obe k. o. Paneče (1042)
5. Proračun in javne finance
5/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2022 – prva obravnava
5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani postopek
5/3 Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Laško za leto 2021 – III. dopolnitev
6. Imenovanja
6/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško
7. Vprašanja in pobude
8. Razno
AD B 1 Sprejem zapisnika 14. seje Občinskega sveta Laško z dne 24. 3. 2021
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 14. redne seje z dne 24. 3. 2021.
Številka: 032-11/2021
AD B 2 Sprejem realizacije sklepov 14. seje Občinskega sveta Laško z dne 24. 3. 2021
V razpravi so bila izpostavljena dodatna pojasnila v zvezi s Cerozem. Pojasnjeno je bilo, da postopek
teče – bil je sestanek pri odvetniku, obravnava na sodišču je bila prestavljena na oktober.
G. Medved je opozoril, da je bilo v odgovorih zapisano, da je na prejšnji seji postavil nejasno
vprašanje. Pojasnil je, da je zahteval odgovor glede sanacije plazu na odseku Brstnik – Jančič –
Belej in sanacije cestišča.
V razpravi so sodelovali: Enej Kirn – MMOL, Robert Medved – SDS, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 14. redne seje z dne 24. 3. 2021.
Številka: 032-11/2021
AD B 3/1 Zaključna poročila za leto 2020:
a.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
b.
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško-Radeče
c.
Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško
Uvodno obrazložitev s povzetkom razprave na Odboru za družbene dejavnosti in društva je podal
predsednik odbora Enej Kirn.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
Vodja OI Gašper Salobir je povedal, da zaradi znanih razlogov tekom leta 2020 marsičesa ni bilo
možno izvesti. Sodelovanje z društvi je potekalo preko spleta. V letu 2020 imajo presežek prihodkov
nad odhodki v višini 1.680,21 EUR – nakazana so bila sredstva za izvedbo srečanja komornih skupin
v decembru 2020, do realizacije ni prišlo in se je srečanje prestavilo na 23. maj 2021 – vendar bo
izvedeno samo virtualno, brez publike.
Predlagano je bilo, da se ponovno vzpostavi dobro vez med JSKD-jem in društvi. Mogoče bi se lahko
ob sprostitvi ukrepov sklical tudi sestanek z društvi – manjka stik med društvi; društva je potrebno
nekako vzpodbuditi k ponovnem delovanju na področju kulture.
Dimitrij Gril je povedal, da je na Javnem pozivu za sofinanciranje prireditev in projektov prijavljenih
veliko prireditev, ki bi se izvedle v letu 2021, največ se jih bi naj izvedlo letos v Sedražu.
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško-Radeče
Vlado Marot, sekretar Rdečega križa Laško, Območnega združenja Laško-Radeče, je povedal, da
je bil ta čas epidemije za njihovo delovanje izredno težak, saj njihovo delovanje temelji na pomoči
ljudem in stiku z ljudmi, kar pa je bilo zelo otežkočeno. S pomočjo prostovoljcev in na osnovi navodil
NIJZ, so kljub vsemu lahko priskočili na pomoč marsikateremu ter se trudili izvajati tudi njihove redne
dejavnosti (delitve hrane, krvodajalske akcije, AED, solidarnostne akcije, tečaji in izpiti iz prve
pomoči, …).
Na odboru je bila podana zahvala ekipi Rdečega križa Laško. Izpostavljeno je bilo vprašanje ali
obstaja podatek o dejanski uporabi defibrilatorjev, ki so nameščeni po občini Laško. Odgovorjeno je
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bilo, da v občini Laško defibrilator še ni bil uporabljen, medtem ko so bili v občini Radeče uporabljeni
že štirikrat (od tega dvakrat uspešno in dvakrat neuspešno).
Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško
Jurij Šuhel, predstavnik ŠMOCL-a, je povedal, da so v času epidemije v klubskih prostorih ŠMOCLa organizirali on-line koncert glasbene skupine – po vseh navodilih NIJZ. Kljub vsemu so iz strani
tržnega inšpektorata prejeli globo v višini od 1.500 EUR do 40.000 EUR. S pomočjo odvetniške
družbe je bila pritožba na globo uspešna. Želel je poudariti, da je verjetno izvedbo neke prireditve
na podeželju veliko lažje speljati kot pa v samem centru mesta Laško, kjer je to bolj na očeh policije.
V sled tega je apeliral na člane odbora, če bi se lahko podala na Policijsko postajo Laško kakšna
pobuda v smislu večje tolerance pri izvedbah prireditev v centru mesta Laško in ne samo izven
mesta – sploh ker se izvajalci pri izvedbi prireditev držijo navodil NIJZ.
Predstavil je tudi novega vodjo centra Blaža Pečnika, ki je podal finančno poročilo.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil z Letnim poročilom Javnega slada RS za kulturne
dejavnosti, Območne izpostave Laško, Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja
Laško – Radeče in Društva študentski, mladinski in otroški center Laško za leto 2020 v
predloženi vsebini.
Številka: 032-07/2021
AD B 4/1 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje,
Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor,
Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2020, na območju Občine Laško
Uvodno obrazložitev s povzetkom razprave na Odboru za urejanje prostora in komunalne dejavnosti
je podal predsednik odbora Matjaž Pikl.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine
Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2020, na območju občine Laško v predloženi
vsebini.
Številka: 061-01/2021
AD B 4/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2020 in
plan gradnje za leto 2021
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predstavnik Adriaplina Boštjan Jurjevčič.
Na vprašanje zakaj razširitve niso zavedene v dokumentu je bilo odgovorjeno, da se le-te pripravljajo
skladno z naložbenimi načrti in jih morajo posredovati v odobritev tudi svojemu regulatorju – Agenciji
za energijo, kjer so zelo pod drobnogledom, da se v naložbenem načrtu predvidijo samo upravičene
investicije (to pomeni, da se v nekem razumnem amortizacijskem času te naložbe amortizirajo).
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V razpravi sta sodelovala: Matjaž Pikl – svetnik, Boštjan Jurjevčič – Adriaplin.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja
Adriaplin, d. o. o., v letu 2020 in Plan gradnje za leto 2021 v predloženi vsebini.
Številka: 360-05/2021
AD B 4/3 Letno poročilo Javnega podjetja Komunale Laško za leto 2020
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Tomaž Novak, direktor komunale.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2020.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2020 v višini 7.100,61 EUR se razporedi med druge
rezerve iz dobička.
Številka: 032-10/2021
AD B 4/4 Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo z uskladitvijo višine storitev
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat cen oskrbe s pitno vodo v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško potrjuje vodarino v višini 0,6072 EUR/m³ brez DDV.
3. Občinski svet Laško potrjuje omrežnino za gospodinjstva za DN 20 v višini 10,42
EUR/mesec brez DDV.
4. Za vse ostale preseke vodomerov se višina omrežnine uskladi s sprejetim
Elaboratom.
5. Nove cene storitev se objavijo v Uradnem listu RS in se jih začne zaračunavati z
mesecem avgustom 2021 v obračunu za mesec julij 2021.
Številka: 355-01/2021
AD B 4/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
starega mestnega jedra Laško
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža, ki je opozoril na napako v gradivu
– v 8. čl. pri poimenovanju kanalizacijskega omrežja.
Na vprašanje ali je planiranih samo 12 parkirnih mest za zdravstvenim domom je bilo odgovorjeno,
da je tako. Pojasnjeno je bilo, da se je poskušalo na to mesto umestiti parkirno hišo, vendar jo je
zavod za varstvo kulturne dediščine črtal.
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Poudarjeno je bilo, da je treba najti rešitev – ob cesti na Kidričevi bi se lahko naredila parkirišča.
Pojasnjeno je bilo, da se lahko parkira na Trubarjevem nabrežju, nasproti vrtca in naprej po Kidričevi.
Na javni obravnavi ni bilo nobenih pripomb. Sicer pa ZVKD ni dovolil gradnje parkirne hiše.
Predlagano je bilo, da se odlok sprejme, strokovne službe pa poskusijo poiskati dodatna parkirna
mesta.
Postavljeno je bilo vprašanje, če odlok omogoča gradnjo prizidka? Na komunalnem odboru je bilo
izpostavljeno, da se bo naredila korekcija projektne dokumentacije – kdo bo izvedel korekcijo in
kakšen bo strošek?
Odgovorjeno je bilo, da je prostorski akt namenjen ravno temu, da se bo lahko gradil objekt v takšni
obliki kot je bil prvotno zamišljen. Glede na to, da so bile podane smernice, bodo verjetno določene
korekcije, ki pa se ne bodo bistveno razlikovale (glede gabaritov je možna kakšna zožitev).
Odgovorjeno je bilo, da je podpisana naročilnica za 48.000 EUR (40.000 EUR + DDV) za DGD in
PZI. Izvajalec je Esplanada. Vrednost projekta je cca 3,3 mio do 4 mio EUR; po gradbenih smernicah
se za tak projekt plačuje 3-5% vrednosti, torej cca 100.000-150.000 EUR.
Na vprašanje ali se projektna dokumentacija že drugič plačuje je bilo pojasnjeno, da je bil najprej
narejen idejni projekt, da se je lahko pripravil odlok, potem pa dajo nosilci pogoje. Na vprašanje,
koliko je stal idejni projekt je bilo odgovorjeno, da ga je naročil ZD Laško, ki je tudi izbral projektanta.
IZP (bivši IDZ) je stal 18.178 EUR; ker idejni projekt ni šel skozi, je moral izvajalec vrniti 7.500 EUR.
Odlok se spreminja zato, ker je bila lokacijska preveritev, ki je hitrejši postopek, neuspešna. Če se
sprejmejo spremembe odloka, se bo lahko gradil objekt. Glede financiranja je dogovorjeno, da ZD
krije 1/3, občina pa 2/3 stroškov. Na vprašanje ali je zdaj manj parkirišč kot jih bo potem, je bilo
odgovorjeno, da jih je sedaj manj. Zdaj so parkirišča tudi utesnjena in še omejena s škarpo.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Boštjan Vrščaj – LLL, Janko Cesar – SLS, Enej
Kirn – MMOL, Nuša Konec Juričič – SLS, Danijela Bevk Knez – MMOL, Andrej Kaluža – OU, Tina
Rosina – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu starega mestnega jedra Laško v predloženi vsebini.
Številka: 350-03/2020
AD B 4/6 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3, 1171/2, obe k. o. Paneče (1042)
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 lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2, obe k. o. Paneče (1042), v
predloženi vsebini.
Številka: 350-07/2020
AD B 5/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2022 – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin.
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Podana je bila pobuda glede obnove lokalnih cest – določeni odseki se prestavljajo iz leta v leto,
nekateri že več let – le-te je treba sanirati, tudi z vidika varnosti v cestnem prometu.
Podan je bil tudi predlog za zagotovitev sredstev za izvedbo novih meritev onesnaženja zraka
(zadnje meritve so bile poleti 2009 in spomladi 2010).
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – svetnik, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2022 v 1.
obravnavi v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 v 1.
obravnavi v predloženi vsebini.
3. Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leto 2022 v predloženi vsebini.
Številka: 410-14/2021
AD B 5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin.
V razpravi je bilo izpostavljeno povečanje sredstev za gasilstvo na 160.000 EUR. Pojasnjeno je bilo,
da je to v skladu s planom razvoja gasilstva; sredstva bodo namenjena za avto – postopek nakupa
je takšen, da avto kupi občina, potem pa ga da v najem društvu (tako si občina lahko odbije DDV).
G. Vrščaj je opozoril, da je na 10. seji predlagal, da se pripravi program pomoči za male obrtnike,
turistične ponudnike in gostince; takrat je bilo rečeno, da naj sami pripravijo predloge, kar so tudi
storili; imeli so sestanek na občini z direktorico in Andrejem Flisom. Dogovorjeno je bilo, da bi se na
postavki 5404 zagotovilo cca 50.000 EUR, zdaj pa je navedenih le 20.000 EUR, zato je predlagal,
da se ta postavka dvigne.
Župan je povedal, da so bili pri njemu predstavniki obrtne zbornice; rečeno je bilo, da se počaka na
PKP 9 in se nato dorečejo zadeve, ki jih PKP 9 ne bo pokril.
Direktorica OU je dodala, da se tudi pomoč občine šteje enako kot državna pomoč, tako da se
prejemniki potem ne morejo prijaviti še za ta sredstva.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Boštjan Vrščaj – LLL, Dragica Čepin – OU, Tina
Rosina – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021
po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021
v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024
(rebalans 1/2021) v predloženi vsebini.
Številka: 410-11/2019
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AD B 5/3 Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Laško za leto 2021 – III. dopolnitev
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Laško za leto 2021 – III. dopolnitev v predloženi vsebini.
Številka: 478-47/2019
AD B 6/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Zdravstvenega doma 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:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Zdravstvenega doma Laško
imenujejo:
- Damjan Kovač,
- Polonca Teršek,
- Marko Šantej,
- Maruša Horjak.
Številka: 032-06/2021
AD B 6/2 Imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta Savinjske regije 2021-2027
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Flis.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško kot kandidata Občine Laško za člana Razvojnega sveta Savinjske regije
določa župana Franca Zdolška.
Številka: 303-06/2020
AD B 7 Vprašanja in pobude
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja:
- Enej Kirn – MMOL:
o Kakšen je plan glede tenis igrišč v Marija Gradcu? V imenu krajanov je bila podana
pobuda, da se na tem mestu uredijo otroška igrala;
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o
o

Odgovorjeno je bilo, da se bo uredilo otroško igrišče, fitnes za starejše, igrišče za
košarko 3 na 3 in mali nogomet.
Kako je z obnovo JP Maček – Govce in Plavc - Kaluder, ki sta v planu? Zakaj je bil
ustavljen postopek javnega naročila?
Odgovorjeno je bilo, da je bil projekt predrag in da se bo poenostavil;
Kako je z osnutkom OPPN za kamnolom Rečica? Na občinski spletni strani so
objavljene pripombe in komentarji z javne razgrnitve, kjer več deležnikov opozarja na
vpliv na objekte v bližini (naselje Kuretno in Šmihel), ki neposredno ne ležijo v
območju, ki ga zajema omenjeni OPPN, spadajo pa v vplivno območje OPPN. Po
decembrskem potresu so nastale poškodbe, ki se lahko ob miniranju kamnoloma
poslabšajo.

-

Matjaž Pikl:
o Pred dvema letoma je prevzel pobudo za postavitev repetitorja na Vrhu; Telekom naj
bi pričel z gradnjo v juniju.
o Medobčinski inšpektorat omogoča meritve hitrosti v naseljih. Na občino se lahko dajo
pobude, kam postaviti merilnike.

-

Robert Medved – SDS:
o Na Cesti na Svetino – na lokaciji mimo hišne št. 9 (kjer se cesta zoži od h. št. 9 do
16) je prišlo ponovno do trka avtomobilov. Ali se lahko na cesto postavijo kakšne
ustrezne označbe?
o Javna cesta od novega mostu proti Rimskim Toplicam (do vinotoča) je v slabem
stanju in bi jo bilo treba preplastiti.
o Na 13. seji je Boštjan Vrščaj podal pobudo za zaščito mostu v Jagočah proti ptičjim
iztrebkom. Nekajkrat je bilo očiščeno, zdaj ni več in bi bilo treba namestiti zaščito.
Pojasnjeno je bilo, da je direktor komunale povedal, da so zdaj gnezda polna in da je
treba počakati, da se izpraznijo.

-

Boštjan Vrščaj – Lista ljudje ljudem:
o Komunalni otoki v mestu so v katastrofalnem stanju – potrebno je poiskati rešitev, saj
se tam najdejo odpadki, ki tja ne sodijo.
o Kakšno je stanje z Goleževo hišo – najstarejšo hišo v Laškem?
o V proračunu je postavka Financiranje programov in projektov SMJ – predlog, da se v
okviru te postavke planira oživitev SMJ
o Potrebno je podati odgovore s februarske seje (kar še ni bilo).

Vprašanje, ki je bilo podano ustno in pisno, je priloga temu zapisniku:
- Barbara Jančič – MMOL:
Kako napreduje projekt RUNE in kako je postavitev oddajnika za signal na Vrhu nad Laškim
vplivala na boljši signal?

AD B 10 Razno
Župan je podal pobudo, da se občani cepijo proti virusu Covid-19. Navzoče je seznanil, da junijske
seje po vsej verjetnosti ne bo. Svetnike je pozval, da do priprave gradiva za 2. obravnavo posredujejo
pripombe na osnutek proračuna za prihodnje leto.

*************************************************
Seja je bila zaključena ob 19.30.
*************************************************
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Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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