
Št.: 032-01/2022 
Datum: 30. 3. 2022 

Z A P I S N I K

18. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 23. 3. 2022, ob 17. uri, v Thermani 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  Bojan Šipek,
Matjaž Pikl, Olga Čander 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

Uslužbenci občinske uprave:
3. Tanja Grabrijan Kabinet župana
4. Andrej Kaluža Oddelek  za  gospodarske  javne  službe,  okolje  in

prostor
5. Lika Picej Oddelek  za  gospodarske  javne  službe,  okolje  in

prostor
6. Andrej Flis Oddelek za gospodarske dejavnosti
7. Stanka Jošt Oddelek za gospodarske dejavnosti
8. Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance
9. Nataša Gradišnik Padežnik Oddelek za proračun in javne finance

Ostali: 
10. Marko Razboršek Glasbena šola Laško – Radeče
11. Jerica Laznik Mokotar Vrtec Laško
12. Janja Knapič Zdravstveni dom Laško
13. Tomaž Novak Komunala Laško, d. o. o.
14. Anže Bizjak Storitveno podjetje Laško, d. o. o.

Tisk, TV:
15. Bojana Avguštinčič Novi tednik – Radio Celje
16. Boža Herek TV Krpan

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 18.  redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 23. 3. 2022, se sprejme v predlagani vsebini.

Številka: 032-01/2022

Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:   

1. Sprejem zapisnika 17. seje z dne 15. 12. 2021  

2. Sprejem zapisnika 8. dopisne seje z dne 4. 2. 2022  

3. Realizacija sklepov 17. seje z dne 15. 12. 2021  

4. Realizacija sklepa 8. dopisne seje z dne 4. 2. 2022  

5. Proračun in javne finance  
5/1  Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani 
       postopek
5/2  Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 
       2021

6. Področje družbenih dejavnosti   
6/1  Letna poročila za leto 2021:

a) Uredniški odbor Laškega biltena, s Finančnim načrtom in programom dela 
Laškega biltena za leto 2022

b) JZ Zdravstveni dom Laško
c) JZ Vrtec Laško
d) JZ Glasbena šola Laško - Radeče
e) Center za socialno delo Celje, Enota Laško
f) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško

6/2  Zaključno poročilo o izvedbi investicije sanacija ostankov baročnega dvorca v 
       kompleksu samostana Jurklošter
6/3  Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini    
       na domu na območju Občine Laško – 1. obravnava
6/4  Predlog Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu 
       v Občini Laško – 1. obravnava

    6/5  Predlog soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov – 1. 
           del

6/6  Predlog Lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje  2022 – 2025

7. Področje okolja in prostora  
7/1   Predlog  Elaborata  o  oblikovanju  cen  storitev  obvezne  gospodarske  javne  službe
čiščenja 
       komunalne odpadne vode z uskladitvijo višine storitev
7/2  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto 2022
7/3  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Rečici – 

                   skrajšani postopek
7/4  Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
       posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038)
7/5 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 

                  posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše

8. Splošne zadeve in imenovanja  
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8/1  Predlog Sklepa o višini sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov 
       Občinskega sveta Laško
8/2  Predlog Sklepa o imenovanju članov Uredniškega odbora Laškega biltena
8/3  Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško
8/4  Realizacija dela Občinskega sveta Laško v letu 2021 s pregledom odgovorov na 
       vprašanja in realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2021

9. Vprašanja in pobude  

10. Razno  

AD  B 1  Sprejem zapisnika 17. seje Občinskega sveta Laško z dne 15. 12. 2021

Razprave ni bilo.

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 17. redne seje z dne 15. 12. 2021. 

Številka:  032-16/2021

AD B 2 Sprejem zapisnika 8. dopisne seje z dne 4. 2. 2022

Razprave ni bilo.  

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 8. dopisne seje z dne 4. 2. 2022.

Številka:  032-04/2022

AD  B 3 Sprejem realizacije sklepov 17. seje Občinskega sveta Laško z dne 15. 12. 2021

Razprave ni bilo.  

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 17. redne seje z dne 15. 12. 2021. 

Številka:  032-16/2021

AD B 4 Realizacija sklepa 8. dopisne seje z dne 4. 2. 2022

Razprave ni bilo.  

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 8. dopisne seje z dne 4. 2. 2022.

Številka:  032-04/2022
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AD B 5/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2021 – 
                skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin.

Razprave ni bilo.

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za
leto 2021 po skrajšanem postopku.

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za
leto 2021 v predloženi vsebini.

Številka:  410-11/2019

AD B 5/2 Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za 
                leto 2021

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  Poročilo  o  realizaciji  Načrta  ravnanja  s  stvarnim
premoženjem Občine Laško za leto 2021 v predloženi vsebini.   

2. Občinski  svet  Laško  se  je  seznanil  z  realiziranimi  pravnimi  posli  pridobivanja  in
razpolaganja  z  nepremičnim premoženjem po  Sklepu  o  spremembah  in  dopolnitvah
Sklepa  o  določitvi  skupne  vrednosti  pravnih  poslov  stvarnega  premoženja,  ki  niso
predvideni  v  Načrtu  ravnanja  s  stvarnim  premoženjem  Občine  Laško  za  leto  2021,
številka: 478-47/2019-10503 z dne 11. 11. 2020.     

Številka:  478-47/2019

AD B 6/1  Letna poročila za leto 2021:
a) Uredniški  odbor  Laškega  biltena,  s  Finančnim  načrtom  in  programom  dela

Laškega biltena za leto 2022
      b)      JZ Zdravstveni dom Laško
      c)      JZ Vrtec Laško
      d)      JZ Glasbena šola Laško - Radeče
      e)      Center za socialno delo Celje, Enota Laško
      f)      Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško

Uvodno  obrazložitev  povzeto  po  gradivu  in  po  razpravi  na  odboru  za  družbene  dejavnosti  in
društva je podal predsednik odbora Enej Kirn.

Bilten
Kratko obrazložitev je podala Tanja Grabrijan, odgovorna urednica. Povedala je, da v letu 2022
načrtujejo  posebno volilno  številko.  Pogodbe za oglaševanje  so sklenjene  s Thermano Laško,
Rimskimi termami in Šolskim centrom Slovenske Konjice-Zreče. Pivovarna Laško pa bo oglaševala
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samo v primeru izvedbe prireditve Pivo in cvetje. Člani so pohvalili delovanje uredniškega odbora
in izdaje Laškega biltena. 
Zdravstveni dom
Kratko obrazložitev je podala Janja Knapič, direktorica. Povedala je, da so na osnovi uveljavljanja
možnosti  cepljenja vseh oseb dodatno zaposlili višjo diplomirano medicinsko sestro za področje
cepljenja in odprli cepilno ambulanto. V letu 2021 je eden od družinskih zdravnikov prekinil delovno
razmerje. Le-ta je pokrival tudi področje Medicine dela, prometa in športa zato so sklenili pogodbo
o medsebojnem sodelovanju z drugim zdravnikom, strokovnjakom za to področje in se dogovarjajo
za dolgoročno sodelovanje. Prav tako se je tekom leta Zdravstvenemu domu Laško pridružila še
ena urgentna zdravnica, ki je zaposlena za 40% in pa proti koncu leta 2021 zaposlil še en družinski
zdravnik. Na novo lokacijo je bila prestavljena otroška zobna ambulanta ter na tej lokaciji urejena
popolnoma nova urgentna ambulanta. Zaposlili so še dodatnega fizioterapevta in še eno urgentno
zdravnico, tako da je zdaj urgentna ambulanta čez teden pokrita vse delovne dni. Na koncu leta pa
še eno zdravnico, ki se bo specializirala za področje Medicina dela, prometa in športa, kar ji bo
financiral ZD. Še vedno se soočajo s prostorsko stisko, manjkajo jim prostori za dve referenčni
ambulanti  in  prostor  za  psihologinjo  in  logopedinjo.  Potekajo  pa  tudi  nadaljnje  aktivnosti  za
prizidek.  V  letu  2021  je  bil  izveden  tudi  nadzor  s  strani  Nadzornega  odbora  Občine  Laško.
Zdravstveni  dom  Laško  je  pripravil  argumentirane  obrazložitve  na  osnovi  njihovega  osnutka
poročila, ki pa jih niso upoštevali ter posredovali občinskim svetnikom poročilo, ki vsebuje kar nekaj
neresnic. V letu 2021 so imeli precej več prihodkov kot prejšnja leta, predvsem iz naslova testiranja
in cepljenja. Leto so tako zaključili s presežkom, ki ga bodo namenili nakupu nove opreme.

V razpravi na odboru so bila postavljena naslednja vprašanja:
• Člana je zanimalo, kdaj je načrtovan prizidek. Odgovorjeno je bilo, da se začetek gradnje
pričakuje  v  jeseni  letošnjega  leta.  Član  je  vprašal  ali  je  Občina  Laško  že  dobila  gradbeno
dovoljenje. Odgovorjeno je bilo, da je bilo za gradbeno dovoljenje že vloženo in je v usklajevanju
na Upravni enoti Laško.
• Član  je  izpostavil  inšpekcijske  nadzore  v  letu  2021,  predvsem v  zvezi  z  nedelovanjem
ambulant v Rimskih Toplicah in Jurkloštru in ga je zanimalo, kakšne so bile njihove ugotovitve.
Direktorica  ZD Laško je  odgovorila,  da  je  bil  nadzor  zaradi  prijave civilne  iniciative  v  Rimskih
Toplicah.  Morali  so  pojasniti,  da  imajo  pogodbo  sklenjeno  z  ZZZS  in  da  izpolnjujejo  vse
ordinacijske čase, ki so predpisani po pogodbi. 
• Član je izpostavil več prekinitev delovnih razmerij v letu 2021 in želel vedeti, kakšni so bili
razlogi za to (spori, karierni premiki, finance). Direktorica ZD Laško je pojasnila, da je v zdravstvu
velika  fluktuacija  osebja,  po večini  gre  za selitev  iz  enega zavoda v drug zavod,  eni  gredo k
zasebnikom, nekateri gredo zaradi boljših pogojev … Vse odpovedi so bile sporazumne.  Včasih je
bilo drugače, zdaj pa se ne more več pričakovati, da bo posamezni zdravnik celo življenje delal v
isti ordinaciji. Zdravniki imajo samo 60 dni odpovednega roka in za toliko časa lahko zdravstveni
dom za posameznega zdravnika garantira.
• Člana je zanimalo ali se poročilo Nadzornega odbora Občine Laško, ki so ga prejeli svetniki
obravnava tudi na Občinskem svetu Laško. Odgovorjeno je bilo, da ne. Nadzorni odbor je organ, ki
je ločen od občinskega sveta, od občinske uprave in je popolnoma samostojen. Njihova poročila so
končna in jih občinski svetniki dobijo samo v vednost. Zdravstveni dom Laško je sicer podal svoje
argumente na osnutek poročila, nadalje pa je spet odvisno od nadzornega odbora samega ali jih
sprejmejo ali ne oziroma ali le-to vpliva na njihovo končno poročilo. Zato je direktorica občinske
uprave ponovno poudarila,  da je ključnega pomena, da politične stranke v ta in druge organe
imenujejo  strokovno  podkovane  ljudi  za  točno  določena  področja.  Član  je  poudaril,  da  potem
takem nima smisla, da svetniki dobijo poročilo, ki je enostransko, brez priloge kontra-argumentov.
Ali dobijo vse ali pa nič, saj si drugače lahko ustvarijo napačno sliko.
• Član je vprašal ali bi vzeli še enega zdravnika, ne glede na pogodbo z ZZZS, za delovanje
v ambulanti Rimske Toplice in Jurklošter, če bi bil na voljo ter ga financirali iz presežka prihodkov.
Direktorica ZD Laško je povedala, da so s 1. 3. 2022 zaposlili  še eno zdravnico, ki je končala
specializacijo  družinske  medicine  in  bo  z  naslednjim  tednom  začela  z  ordinacijskim  časom  v
ambulanti Rimske Toplice in tudi Jurkloštru. Zaradi tega so na ZZZS zaprosili za dodaten program
in na ministrstvu za 5 plačnih razredov. S strani ZZZS so dobili odgovor, da je odobritev dodatnega

5



programa malo  verjetna,  saj  že  imajo  zelo  dobro  zdravstveno  oskrbo,  ter  s  strani  ministrstva
zavrnitev 5 plačnih  razredov.  Vsled tega se je  Občina Laško odločila,  da bo ta del  5 plačnih
razredov za dodatno zaposlitev financirala sama. Člana je zanimalo ali bi bila dodatna zaposlitev
vseeno realizirana tudi v primeru,  če Občina Laško ne bi  financirala tega dela.  Direktorica ZD
Laško je povedala da ne, saj jim po programu ZZZS dodaten zdravnik ne pripada. 
• Člana je  še zanimalo,  kako daleč je prevzem starih prostorov Centra za socialno delo.
Odgovorjeno je bilo, da je razpis za obnovo prostorov že zunaj.

Vrtec Laško
Kratko obrazložitev je podala Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica. Poudarila je prostorsko stisko
zaradi katere ne morejo sprejeti  vseh vpisanih  otrok.  Najbolj  je  na udaru enota Debro,  kjer  je
prostorska stiska največja. Velik problem predstavlja tudi neplačevanje položnic s strani staršev.
Sicer vlagajo izvršbe, ampak tu gre po večini za neizterljive terjatve. V letu 2021 so se srečevali še
z veliko kadrovsko problematiko zaradi bolniških odsotnosti, izolacij in karanten zaposlenih. Vsako
leto pa se bolj izraža stiska s parkirnimi prostori pri vrtcu.

V razpravi na odboru so bila postavljena naslednja vprašanja in dane pobude:
• Člana je zanimalo,  kakšna je napoved za ostale manjše enote, glede na dejstvo, da je
Enota Debro trenutno najbolj zaželena. Ravnateljica je odgovorila, da Enota Debro kljub temu ne
jemlje otrok ostalim manjšim enotam, saj je cilj tako staršev kot vrtca, da se otroke vpisuje v enote
v njihovih krajevnih skupnostih. Tukaj izstopa Enota Vrh nad Laškim, ki jo je bilo skoraj potrebno
zapreti, ker so starši iz KS Vrh nad Laškim želeli otroke vpisati v Enoto Laško. Velik pomen pri tem
pa imajo tudi ljudje, ki delajo v posameznih enotah.
• Član je še predlagal, da bi se uredili nivojski parkirni prostori in s tem pomagali pri stiski s
parkirnimi prostori pri vrtcu. Odgovorjeno je bilo, da je idej mnogo, problem pa vedno izvedba. 

Glasbena šola
Kratko obrazložitev je podala Rosana Jakšič,  ravnateljica.  Poudarila  je,  da se z Občino Laško
pogovarjajo o možnosti ureditve kletnih prostorov. Razširili bi garderobe za plesni oddelek, uredili
dodatne sanitarije  in  nujno bi  bilo  potrebno sanirati  temelje  zaradi  precejšnje  vlage v spodnjih
prostorih. Kljub že določenim rešitvam prometne varnosti pri glasbeni šoli, še vedno opažajo, da v
določenih  prometnih intervalih  še vedno prihaja do večjih  nevarnosti  za otroke in  pomanjkanja
parkirnih prostorov. V kolikor bo Občina Laško pristopila k ureditvi celotnega mestnega jedra želijo,
da se v to vključi tudi prometno ureditev pri glasbeni šoli. Upajo tudi, da se bo energetska sanacija
KC Laško kmalu zaključila, saj jim manjkajo prostori za izvedbo nastopov in prireditev, zdaj ko se
sproščajo ukrepi epidemije.

V razpravi na odboru je bilo postavljeno naslednje vprašanje:
• Član je izpostavil prometno varnost pri glasbeni šoli in apelira na Občino Laško, da le-to
uredi. Odgovorjeno je bilo, da bo Občina Laško pristopila k ureditvi celotnega mestnega jedra in bo
v sklopu tega urejena tudi prometna ureditev pri  glasbeni  šoli.  Povedano je še bilo,  da se bo
energetska sanacija KC Laško zaključila v aprilu.

CSD
Kratko obrazložitev je podala Polonca Teršek, pomočnica direktorice CSD Celje,  Enote Laško.
Povedala je, da so v letu 2021 še vedno delovali v okviru epidemioloških razmer (povečanje števila
nasilja  v  družini,  upad  števila  vlog  za  redno  denarno  socialno  pomoč,  velika  fluktuacija  pri
programih za odrasle osebe zaradi večjega števila umrljivosti, upad števila izvedenih programov in
dejavnosti v Hiši generacij …) Z Občino Laško so se dogovorili za prenos programa pomoči družini
na domu z 31. 12. 2022. Opozorila je še na popravek na strani 38 v finančnem delu poročila, in
sicer je bil na svetu zavoda ugotovljen večji presežek sredstev na programu pomoči na domu iz
naslova uveljavljanja deleža sredstev na osnovi sprejetega Zakona o dolgotrajni oskrbi. Presežek
se bo prenesel v leto 2022.

V razpravi na odboru so bila postavljena naslednja vprašanja:
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• Članico  je  zanimalo  ali  je  veliko  število  rejniških  otrok od lanskega  leta  ali  že od prej.
Odgovorjeno je bilo,  da od prej,  in sicer že od leta 2014-2015 opažajo večje število odvzemov
otrok iz matičnih družin, a ne vedo, čemu to pripisati. V povprečju imajo 25 do 27 rejniških otrok v
sistemu. Članico je še zanimalo ali  je povečanje števila  nasilja  v družini  vezano na epidemijo.
Odgovorjeno je bilo, da je precej vezano na trenutno situacijo in sicer predvsem po sproščanju
ukrepov, ko so se odprli bari in gostilne. 
• Član je vprašal ali je bilo kdaj izpostavljeno, da je najnižji prag plače prenizek v primerjavi z
višino denarne socialne pomoči. Poleg tega pa socialno ogroženim pripada še cela vrsta različnih
subvencij, ki jih zaposleni ne morejo uveljavljati. Odgovorjeno je bilo, da se  opozarja na to, vendar
ni  sprememb.  Vsi  vemo,  kako  močan  je  vpliv  politike  pri  teh  zadevah,  za  mnenje  stroke  pa
velikokrat ni posluha. Poudarjeno je še bilo, da kadar lahko, gredo strokovne delavke na teren
preveriti dejansko stanje preden upravičijo redno ali izredno denarno socialno pomoč – lani tako
upad za 7%.
• Člana je zanimalo, zakaj konkretno je prišlo do upada za 7%. Odgovorjeno je bilo, da samo
preverjanje na terenu pomaga izločiti tiste, ki poskušajo goljufati, zdi pa se jim, da bi bila to lahko
tudi posledica večje zaposljivosti oziroma odprtja novih delovnih mest v času epidemije. 

SPV
Kratko obrazložitev je podal Dimitrij Gril, predsednik SPV.

V razpravi na odboru je bilo postavljeno naslednje vprašanje in dana pobuda:
• Član  je  izpostavil,  da  se  vedno  več  otrok  vozi  s  skiroji,  tudi  električnimi  –  velikokrat
nepravilno. Predlagal je, da bi se organiziralo kakšno izobraževanje na šoli. 
• Člana  je  zanimalo  ali  je  Občina Laško prejela  kakšno pobudo v zadevi  ali  je  potrebna
postavitev  semaforja  pri  KC  Laško.  Odgovorjeno  je  bilo,  da  ni  bilo  pobude,  je  pa  postavitev
semaforja upravičena predvsem v popoldanskem času,  ko želi  več ljudi  zapustiti  parkirišče ter
zavija v levo proti Rimskih Toplicah. Povedano je še bilo, da bo semafor na senzor.  

V razpravi občinskega sveta so bile izpostavljene naslednje zadeve:

ZD Laško:
Postavljeno  je  bilo  vprašanje  o  sredstvih,  ki  so  ostala  na računu  –  za kakšen  program bodo
namenjena?
Odgovorjeno je bilo, da imajo za leto 2022 v planu investicije v višini cca 600.000 EUR. V osnovi je
presežek namenjen nabavi opreme, ki bo potrebna v prizidku. 

Predlagano je bilo, da direktorica poda informacije v zvezi z odprtjem ambulant v Rimskih Toplicah
in Jurkloštru.
Poudarjeno je bilo, da ne gre samo za financiranje petih plačnih razredov, ampak za financiranje
celotnega tima.  Niti  na ZZZS niti na ministrstvu za zdravje niso prepoznali potrebe po dodatni
zdravnici za lokacijo Rimske Toplice, je pa to prepoznala občina, ki bo financirala ta tim. Upa se,
da  bo  zdravnica  pridobila  dovolj  pacientov  (vpis  že  poteka).  S  tem se  je  oprla  tudi  možnost
ponovnega odprtja ambulante v Jurkloštru, kjer bo delala zdravnica, ki je tam že bila (dr. Knezova).
Ambulanta  naj  bi  se  odprla  v  aprilu  oz.  najkasneje  v  maju.  Po  pregledu  ambulante  s  strani
zdravnice, bodo videli, če je potrebna še kakšna posodobitev. 

Vrtec Laško:
Na vprašanje kakšno je stanje vpisov za novo šolsko obdobje 2022/2023 je bilo pojasnjeno, da je
bil  vpis  zaključen  15.  marca  in  da  se  že  pripravlja  razporeditev  otrok  v  oddelke.  Problem
prevelikega vpisa se pojavlja v Debru. Približno 16 oz. 17 otrok bo ostalo zunaj. Staršem teh otrok
se bo ponudil  peti  oddelek  v  Rimskih  Toplicah.  Potrebno  bo razmisliti,  kako se bo v  bodoče
reševala problematika povečanega vpisa v Debru. 

V razpravi so sodelovali: Janko Cesar – SLS, Bojana Kustura – SD, Janja Knapič – ZD Laško,
Jerica Laznik Mokotar – Vrtec Laško, Franc Zdolšek – župan.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

1. Občinski svet Laško se je seznanil z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom Laško,
JZ Vrtec Laško, JZ Glasbene šole Laško – Radeče, Centra za socialno delo Celje,
Enota Laško in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško za
leto 2021 ter Letnim poročilom Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 2021 s
Finančnim načrtom in programom dela Laškega biltena za leto 2022.

2. Občinski svet Laško daje JZ Zdravstveni dom Laško, JZ Vrtec Laško in JZ Glasbena
šola Laško – Radeče soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta
2021.

Številka:  014-04/2022

AD B   6/2 Zaključno poročilo o izvedbi investicije sanacija ostankov baročnega dvorca v 
                  kompleksu samostana Jurklošter

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 "Sanacija ostankov
baročnega dvorca v kompleksu samostana Jurklošter".

Številka:  41010-0300/2018

AD B   6/3  Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč
                  družini na domu na območju Občine Laško – 1. obravnava

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.

Razprave ni bilo.

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

Občinski svet Laško sprejme Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu na območju Občine Laško v predloženi vsebini v 1. obravnavi.

Številka:  007-02/2022

AD B  6/4  Predlog Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini  
                  na domu v Občini Laško – 1. obravnava

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.

Razprave ni bilo.

Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Laško sprejme Odlok podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini v 1. obravnavi.
Številka:  007-03/2022

AD  B   6/5   Predlog  soglasij  k  izplačilu  redne  delovne  uspešnosti  direktorjev  javnih
zavodov 
                  – 1. del

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.

Razprave ni bilo.

Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

1. Občinski  svet  Laško  daje  soglasje  k  sklepu  Sveta  zavoda  Zdravstvenega  doma
Laško, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti  za leto 2021 direktorice mag.
Janje Knapič, pomočnice direktorice za področje zdravstvene nege Leonide Perčič
Šeligo in pomočnika direktorice za tehnično področje Tomaža Kavzerja nameni 5%
letnih sredstev njihovih osnovnih plač.

2. Občinski  svet  Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Vrtec Laško,  da se za
izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 ravnateljice Jerice Laznik Mokotar
nameni 5% letnih sredstev njenih osnovnih plač.

3. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Glasbena šola Laško –
Radeče, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 ravnateljice Rosane
Jakšič nameni 5% letnih sredstev njenih osnovnih plač.

Številka:  014-05/2022

AD B 6/6  Predlog Lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje  2022 – 2025

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina. 

Razprave ni bilo.

Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

Občinski svet Laško sprejme Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2022 – 2025
v predloženi vsebini.

Številka: 610-01/2022

AD B 7/1  Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe 
                 čiščenja komunalne odpadne vode z uskladitvijo višine storitev

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Anže Bizjak.

Razprave ni bilo.

Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v predloženi vsebini. 
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2. Občinski svet Laško potrjuje storitev čiščenja v višini 0,6823 EUR/m³ brez DDV.
3. Občinski svet Laško potrjuje omrežnino za gospodinjstvo za DN ≤ 20 v višini 2,2053

EUR/mesec brez DDV.
4. Za  vse  ostale  dimenzije  vodomerov  se  višina  omrežnine  uskladi  s  sprejetim

Elaboratom.
5. Nove cene storitev se objavijo v Uradnem listu RS in se jih prične zaračunavati z

mesecem majem 2022 v obračunu za mesec april 2022.

Številka: 354-04/2022

AD B  7/2  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto 2022

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Tomaž Novak.

Na vprašanje  o  standardu  košnje  in  razporeditvi  v  posamezne  prioritete  v  smislu  turističnega
razvoja Laškega je bilo odgovorjeno, da standarda dejansko ni in bolj kot ne je zadeva prepuščena
vsaki lokalni skupnosti zase. Tako se odloča sproti glede na dogajanja na področju  turizma in
pridobljene nazive ter se sledi vsem novim izzivom, hkrati pa je košnja odvisna tudi od vremenskih
vplivov. Komunala se z občino in nekaterimi večjimi turističnimi akterji dogovarja, da bi to področje
še bolj uredili. Trenutna finančna sredstva pa komunali ne omogočajo, da bi košnjo opravljala še v
širšem obsegu.   

V razpravi sta sodelovala Boštjan Vrščaj – Lista LL, Tomaž Novak – Komunala Laško.

Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 
SKLEP:

1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2022 v
predloženi vsebini.

2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča Nadzorni svet
Komunale  Laško,  da  v  tekočem  letu  spremlja  uresničevanje  Gospodarskega
načrta in po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala
narava  dela  in  poslovne  potrebe,  prav  tako  lahko  Nadzorni  svet  v  okviru
razpoložljivih  sredstev  in  v  primeru  potrebe  spremeni  program  investicij  in
naložb.

3. Občinski  svet  Laško  daje  soglasje  JP  Komunali  Laško  za  najetje  kredita  za
vzdrževanje  večstanovanjskih  objektov  v  višini  do  150.000  €.  Kredit  se  bo
mesečno poplačeval  iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih
objektov.

Številka: 032-09/2022

AD B  7/3  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v 
                  Rečici – skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej.

V  razpravi  je  bilo  izpostavljeno,  da  iz  okoljskega  poročila  izhaja,  da  je  Ministrstvo  za  kulturo
obravnavalo cerkev sv. Katarine na Kuretnem  in da so vplivi sprejemljivi. Iz poročila pa ne izhaja
ali je bila obravnavana tudi cerkev sv. Mihaela na Šmihelu. Ali se je župnija Laško kot lastnica
objektov aktivno angažirala v teh postopkih?  Kje se da prebrati mnenja teh pristojnih služb?
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Pojasnjeno je bilo, da sta obe cerkvi izven vplivnega območja, zato je bilo izdano pozitivno mnenje
oz. soglasje ministrstva za kulturo. Vsa mnenja s celotnim elaboratom so dostopna na občini. V
času sprejemanja tega prostorskega dokumenta so vsi imeli možnost vpogleda v dokumentacijo,
prav tako v času javne razgrnitve in obravnave, ko se je lahko podalo pripombe. Vse pripombe in
odgovori na pripombe so prav tako dostopni na občini. Župnija pripomb ni podala. 

Poudarjeno je bilo, da ne gre za razširitev kamnoloma, ampak za legalizacijo kopanja obstoječih
količin, ki so v rudarskem dovoljenju, ki je bilo izdano že pred časom.
Predlagan je bil ogled primera dobre prakse kamnoloma v Avstriji ali Italiji, kjer imajo kamnolom v
samem mestu in kljub temu dobro funkcionira. 

V razpravi so sodelovali: Enej Kirn – MMOL, Luka Picej – OU, Franc Zdolšek – župan.

Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 
SKLEP:

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
kamnolom Rečica po skrajšanem postopku.

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
kamnolom Rečica v predloženi vsebini.

Številka: 3504-02/2016

AD B  7/4 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča 
                 pri posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038)

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. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038), v 
predloženi vsebini.

Številka: 3503-08/2021

AD B  7/5  Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča 
                  pri posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše

*odide Robert Medved (18 prisotnih)

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. 341 in 342, k. o. Laziše (1037), v predloženi 
vsebini.

Številka: 3503-07/2021
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AD B  8/1 Predlog Sklepa o višini sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih 
                 svetnikov Občinskega sveta Laško

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 višini sredstev za delo svetniških skupin in 
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Laško v predloženi vsebini.

Številka: 007-06/2021

AD B  8/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Uredniškega odbora Laškega biltena

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.

Razprave ni bilo.

Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 
SKLEP:

Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora občinskega 
glasila Laški bilten v predloženi vsebini.

Številka: 011-02/2022

AD B  8/3 Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško

*Pride Robert Medved (19 prisotnih)

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.

V  razpravi  je  bilo  postavljeno  vprašanje  ali  glede  na  razpisni  pogoj  30-urnega  delavnika
potrebujemo  direktorja  za  polni  ali  skrajšani  delovni  čas.  Pojasnjeno  je  bilo,  da  je  bil  včasih
direktor, ki je bil hkrati poslovni in strokovni direktor, sedaj pa ima direktor skrajšani delovni čas in
dela kot poslovni direktor,  ki ima še dva pomočnika,  in sicer za tehnično področje in področje
zdravstvene nege.

V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS in Franc Zdolšek – župan.

Občinski svet Laško je z večino glasov (17 ZA, 2 PROTI) sprejel naslednji 
SKLEP:

Občinski  svet  Laško  daje  soglasje  k  imenovanju  mag.  Janje  Knapič  za  direktorico  JZ
Zdravstveni dom Laško.

Številka: 032-03/2022

AD B  8/4 Realizacija dela Občinskega sveta Laško v letu 2021 s pregledom odgovorov na 
                 vprašanja in realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2021
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Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.

V razpravi je bilo ugotovljeno, da nekaj odgovorov manjka, predvsem v zvezi s pobudami, zato naj
se tabela z odgovori dopolni do naslednje seje.

Glede Policijske postaje je župan povedal,  da občina nima lokacijsko ustreznega zemljišča za
gradnjo nove postaje. Lastnica zemljišča, ki bi bilo primerno, le-tega ni pripravljena prodati, zato se
intenzivno išče druga primerna lokacija.

Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 
SKLEP:

1. Občinski svet Laško se je seznanil z Realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto
2021  v  predloženi  vsebini  in  s  pregledom odgovorov  na  vprašanja  in  realizacijo
pobud članov občinskega sveta v letu 2021.

2. Občinska uprava naj do naslednje seje dopolni tabelo z odgovori na vprašanja in
pobude, na katere še ni bilo odgovorjeno.

Številka: 032-17/2021

AD B 9 Vprašanja in pobude

Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja:

- Enej Kirn - MMOL:
o Direktorica ZD Laško je omenila, da je gradbeno dovoljenje na usklajevanju na UE –

kaj to pomeni - ali je vse v redu s projektno dokumentacijo?
Odgovorjeno je bilo, da je dokumentacija v pregledu na UE; uslužbenka, ki rešuje
zadevo,  je  trenutno na bolniški,  verjetno bo v naslednjem tednu že nazaj  in  bo
pozvala na dopolnitev, če bo le-to potrebno; več se bo vedelo do naslednje seje.

- Štefanija Pavčnik – SDS: 
o Zahvala  v  imenu  krajanov  Rimskih  Toplic  in  Jurkloštra  za  ponovično  odprtje

ambulante.
o Cesta Povčeno – Zabrež: za sanacijo zgornjega dela ceste se pogajajo že deset let;

gre za najslabši odsek v občini (ker je bila obvozna cesta, zaradi neurij in plazov), ki
naj bi se izvedel le v makadamski izvedbi.
Pojasnjeno je bilo, da v času, ko so bila zagotovljena sredstva, ni bilo podanih vseh
soglasij. Občina se bo potrudila, da bi jo čim prej sanirala in nato še asfaltirala.

- Irena Gradišnik (pobuda z isto vsebino je bila podana tudi pisno):
o Pobuda  za  subvencioniranje  E-oskrbe,  to  je  aplikacije  za  prenosni  telefon  za

varnejše bivanje starejših v domačem okolju. To socialnovarstveno storitev ponuja
Telekom  s  24-urno  povezavo  z  asistenčnim  centrom  in  s  svojci.  E-oskrba  je
namenjena starostnikom, ki  živijo  sami in še ni  potrebe oz.  še ne želijo  v dom,
invalidom in tudi osebam, ki bivajo s svojci (kajti svojci so zaradi službe odsotni cel
dan).  V  evropskih  državah  je  ta  storitev  že  uveljavljena,  v  Sloveniji  jo  že
subvencionirajo nekatere občine (npr. Slovenske Konjice). Telekom zaračunava to
storitev po 24,40 EUR. Nekatere občine jo subvencionirajo v višini nad 10 EUR.

Svetnica Teršek je povedala, da so v Sosvetu za invalide že preverjali ponudbe za
projekt Rdeča tipka, ki je podoben projekt in je namenjen invalidom. Prav bi bilo, da
se ta zadeva rešuje celostno v povezavi s storitvijo pomoč na domu. 
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- Boštjan Vrščaj – Lista ljudje ljudem:
o Opozoril je na že na prejšnjih sejah izpostavljene zadeve:

 priprava strategije zdravja – ali se bo pripravila in kdaj?
 (o)čiščenje brežine Savinje – predlaga, da se NIVO na to redno opozarja;
 ali je bil  na pristojne službe poslan dopis v zvezi s pobudo glede tranzita

skozi Laško?
 Golaževa hiša – kakšno je mnenje strokovnih služb za kulturo?
 Odlok o javnem redu in miru – ali se bo posodobil oz. pripravil nov odlok?
 pobuda za pregled razpok in preplastitev mostu čez Savinjo v Laškem (v

času, ko je bil most zaprt) – ali pregled stanja mostu ni v interesu občine
zaradi varnosti občanov?
Pojasnjeno je bilo, da je most državni – preglednik ga pregleda vsake nekaj
mesecev in potem določa prioritete.  Celotna sanacija bi bila sigurno več kot
1  mio  EUR,  država  pa  za  to  trenutno  nima denarja;  občina  prosi  za  to
sanacijo že najmanj 7 let; upa se vsaj na čim prejšnjo preplastitev.

- Nuša Konec Juričič – SLS:
o Ponovno je podala pobudo za odgovor Teniškemu klubu Laško v zvezi z njihovim

dopisom, poslanim v septembru.
o Ponovno je podala pobudo za pripravo strategije zdravja.
o V Marija Gradcu se ob teniškem igrišču postavljajo otroška igrala in košarkarski

center – kdaj bodo dela zaključena?
Pojasnjeno je bilo, da bo košarkarski tabor julija, tako da morajo biti dela do takrat
zaključena. Postavitev igral intenzivno pripravlja komunala, aktivno se je vključil tudi
predsednik krajevne skupnosti.

- Janko Cesar – SLS: 
o V letu 2020 je bil razširjen 1. del ceste Rimske Toplice - Jurklošter na "Einšnitu";

takrat je bilo rečeno, da se bo razširitev nadaljevala do mostu čez Gračnico … v tem
času so se namestile zaščitne mreže na brežinah - ali se bodo dela nadaljevala? 

o Ali so bile že poslane odločbe za odmero zemljišč za cesto Laziše – Leše – Občina
Dobje?

o Ali občinska uprava že pripravlja razpis za asfaltacijo cest (opozorilo, da mora biti
pravočasno)?

Med sejo je bila podana pisna pobuda Alenke Barlič – SLS, ki se nahaja v zadevi, in sicer za
namestitev cestnega ogledala na cestni relaciji Rimske Toplice – Jurklošter, odcep za Šmiklavž (v
Brstovnici).

AD B 10  Razno

/

*************************************************
Seja je bila zaključena ob 19.20.
*************************************************

Zapisala:                                                                                               
Tanja Grabrijan                        

   Župan Občine Laško
    Franc ZDOLŠEK
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