Št.: 032-16/2020
Datum: 23. 11. 2020
ZAPISNIK
12. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 11. 11. 2020, ob 17. uri, v Modri dvorani
Thermane Laško.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je,
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost so opravičili Bojan Šipek, Jože
Senica in Robert Medved.
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.

Dragica Čepin
Stanka Jošt

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

7.
8.

Tisk, TV:
Boža Herek
Špela Juhart

TV Krpan
TV Laško

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 12. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 11. 11. 2020, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-16/2020
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 11. seje z dne 30. 9. 2020

2. Realizacija sklepov 11. seje z dne 30. 9. 2020
3. Področje proračuna in javnih financ
3/1 Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 – skrajšani postopek
3/2 Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani postopek
3/3 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Laško za leto 2021
3/4 Sklep 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
4. Vprašanja in pobude
5. Razno
AD B 1 Sprejem zapisnika 11. seje Občinskega sveta Laško z dne 30. 9. 2020
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 11. seje z dne 30. 9. 2020.
Številka: 032-15/2020
AD B 2 Sprejem realizacije sklepov 11. seje Občinskega sveta Laško z dne 30. 9. 2020
Podana je bila pripomba na odgovor glede kolesarske povezave Laško - Celje, ki ga je pripravil
Luka Picej. Zapisal je namreč, da se zavedajo nevarnosti, ki preži na prebivalstvo v Jagočah,
Brstniku in Rifengozdu. Gre za to, da nevarnost ne preži na prebivalstvo, ampak na kolesarje.
V razpravi je sodeloval Marjan Kozmus – SD.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 11. redne seje z dne 30. 9. 2020.
Številka: 032-15/2020
AD B 3/1 Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je bil na 10. seji 1. julija obravnavan in sprejet prvi rebalans za
leto 2020. Takrat je bil podan predlog, da bi se pripravil program pomoči za razne turistične
ponudnike, male podjetnike in obrtnike, ki so bili v času razglašene epidemije najbolj prizadeti.
Pojasnjeno je bilo, da so bile gostinskim lokalom za čas razglašene epidemije odpisane najemnine;
za ostale zadeve se še ne ve, kajti niti ni še znano, kaj bo prinesel 6. protikoronski paket države
(predvidoma naj bi se pokrili fiksni stroški in nadomestila plač). Če bi se slučajno zgodilo, da bi
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država kakšne zadeve prenesla na občine, se bo takrat ukrepalo. Poudarjeno je bilo, da je težko
leto za nami – občina je imela več popisov škode oz. posledic elementarnih nesreč, cca milijon
evrov je šlo za sanacijo. Svetniki so bili pozvani, da lahko pripravijo predloge pomoči in jih
posredujejo gospodarskemu odboru.
Izraženo je bilo nestrinjanje s tem, da bi svetniki sami pripravljali predloge, saj ne poznajo
zakonskih osnov; v občinski upravi so strokovne službe, ki te zadeve lahko pravilno in natančno
pripravijo. Predlagano je bilo, da bi se dodala nova postavka za ohranjanje delovnih mest zaradi
Covid situacije v letih 2020 in 2021 pri postavkah za spodbujanje zaposlitev (str. 57 – postavke za
pospeševanje gospodarstva). Verjetno bi lahko skupaj proučili možnosti za neke fiksne stroške, ki
jih občina zaračunava podjetjem, tako da bi jih za del teh stroškov oprostili plačila.
Odgovorjeno je bilo, da bi bilo na mestu, da tisti, ki so bili prizadeti, pripravijo predloge, saj sami
najbolj vedo, kje so jim nastali največji finančni primanjkljaji. Ko država sprejema ukrepe prav tako
dobi mnenja in usmeritve gospodarske oz. obrtne zbornice.
V nadaljevanju je bilo izpostavljeno, da zgodbo najlepšega zdraviliškega kraja piše več deležnikov,
med njimi tudi malo gospodarstvo, zato je prav, da se jih podpre v tej težki situaciji.
V razpravi so sodelovali: Boštjan Vrščaj – LLL, Irena Gradišnik – DeSUS, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 1 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za
leto 2020 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za
leto 2020 v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023
(rebalans 2/2020) v predloženi vsebini.
Številka: 410-11/2019
AD B 3/2 Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 1 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto
2021 (1/2021) po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto
2021 (1/2021) v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024
(sprememba proračuna 1/2021) v predloženi vsebini.
Številka: 410-11/2019
AD B 3/3 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Laško za leto 2021
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Stanka Jošt.
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Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2021.
Številka: 478-47/2019
AD B 3/4 Sklep 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
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Stanka Jošt.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme predlog Sklepa 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
AD B 4 Vprašanja in pobude
Pobude, ki so bile predstavljene ustno in podane še pisno, so priloge temu zapisniku:
- Marjan Kozmus – SD:
o Pobuda, da se v občini zagotovijo topli obroki za šolarje, ki to potrebujejo - ta
zadeva se že rešuje;
o Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – predlagano je, da se v
prihodnje NRP umesti odcep "pri Jurič"
o pobuda za izgradnjo protihrupne zapore ob železnici na lokaciji Debro 51; kljub
obljubi investitorja protihrupna zapora ni bila izvedena, zato se poda pobuda, da
občinske strokovne službe v sodelovanju z izvajalcem železniške proge uredijo
omenjeni odsek;
o izgradnja krožišča pri Hotelu Špica: tudi poslanec Matjaž Han je naslovil pismo na
ministra za infrastrukturo z vprašanjem, če je projektant že izdelal projektno
dokumentacijo, ali so že pristopili k razpisu izvajalca gradbenih del, kakšen je
terminski plan izvedbe in koliko sredstev je namenjenih za ta projekt; odgovora še ni
bilo;
Pojasnjeno je bilo, da teče recenzija projekta, tako da naj bi bilo do konca leta
pripravljeno vse za razpis; investicija naj bi bila vredna okrog 1 mio eur, od tega bo
občina zagotovila cca 450.000 eur;
Podane so bile še naslednje pobude oz. vprašanja:
- Irena Gradišnik – DeSUS:
o Kljub temu, da spodbuja inovativne praznične okrasitve, meni, da letos zaradi
manjšega obiska mesta okrasitev ne bo dosegla svojega namena, zato predlaga, da
se manj okrasi;
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Odgovorjeno je bilo, da bo okrasitev podobna kot lansko leto, saj je namenjena tudi
občanom; novih zadev se ne bo nabavljajo, razen tega, kar je potrebno zamenjati
zaradi uničenja;
o Ali bo v križišču pred Strmco semafor ali krožišče?
Odgovorjeno je bilo, da bo zaradi lažje umestitve v prostor postavljen semafor;
Uroš Lukić – SD:
o potrebna je sanacija vodotokov oz. meteornih vod iz ceste, ki poteka mimo hiše
Zorana Mekšeta, Brstovnica 5, Rimske Toplice;
Pojasnjeno je bilo, da so bili v ponedeljek pri tem občanu predstavniki VOC-a,
DRSI-ja in občine, informacije o tem, kaj so se dogovorili, pa ta trenutek nimamo;
o potrebna je trajna rešitev plazu pod Rebrnikom v Zidanem Mostu; v septembru in
oktobru je bila cesta zaradi plazu spet večkrat zaprta;
Enej Kirn – MMOL:
o Kje je predvidena mikrolokacija za izvedbo pumptracka in kje se da videti projekt?
Odgovorjeno je bilo, da se da projekt videti na občini.
Nuša Konec Juričič – SLS:
o Izpostavila je psihološko pomoč v času epidemije, ki se lahko dobi na brezplačni
telefonski št. 080 51 00; svetovalnica v občinskih prostorih ne posluje v živo, ampak
po telefonu ali preko videokonference;
Janko Cesar – SLS:
o pobuda za ureditev ceste Lešje – Občina Dobje (na Blatnem Vrhu), da se naredi
odmera in se uvrsti v NRP;

AD B 5 Razno
Župan je izpostavil, da se v skladu s sklepom občinskega sveta (januar 2019) novembrska sejnina
nakaže v dobrodelne namene. Ker se pred to sejo občinskega sveta ni sestala KMVVI, ki po
navadi oblikuje predlog, komu se nameni sejnina, je predlagal, da gredo sredstva za namen
sanacije posledic letošnjih elementarnih nesreč, in sicer da se dodelijo dvema najbolj prizadetima
družinama, ki imata zelo poškodovano hišo (v Lahomnem in Radobljah).
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 družini v Lahomnem in
družini v Radobljah. Gre za družini, ki sta bili v naši občini zaradi naravne nesreče v
letošnjem letu najbolj prizadeti; vsaki se nameni polovico.
Številka: 032-16/2020
Župan je navzočim čestital ob občinskem prazniku. Občinskim nagrajencem bodo priznanja
podeljena ob prvi priložnosti, ko bo mogoče izvajati prireditve.
Če bo potrebno, bo naslednja seja decembra, če ne, pa po vsej verjetnosti v začetku prihodnjega
leta.

*************************************************
Seja je bila zaključena ob 18.10.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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