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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Najprej iskrena hvala za vaše glasove na letošnjih volitvah. Izkazali ste mi zaupanje, ki me obvezuje, da tudi v naprej
sledim svojemu vodilu: »Le dejanja štejejo !«
V času pred volitvami sem vam predstavil svoj program, ki ste ga večinsko podprli.
Program je dokaj smelo zastavljen, vendar sem prepričan, da ga bomo v naslednjih štirih letih uresničili in si tako izboljšali
pogoje za življenje na vseh področjih.
Zagotavljam vam, da bodo besede dejanja postala in bomo tako tudi v naprej gradili medsebojno zaupanje in dobro
sodelovanje. Izkušnje nam kažejo, da je le tako možno uspešno reševati probleme s katerimi se srečujemo. Vsak vaš problem
je smernica za naše delo.
Brez velikih besed bom svoje sile usmerjal v to, da bomo uresničili naslednje naloge:
- razvoj turizma kot nosilne gospodarske veje nadaljnjega razvoja občine,
- povečanje poplavne varnosti,
- okoljevarstvene projekte-čiščenje odpadnih voda, gospodarjenje s komunalnimi
odpadki,
- izboljšanje komunalne infrastrukture – ceste, vodovodi,
- ustvarjanje prostorskih in drugih materialnih pogojev za devetletno osnovno šolo,
- izboljšanje prostorskih pogojev otroškega varstva,
- odprava prostorske stiske knjižnice,
- investicije v športne objekte,
- poudarek skrbi za starejše soobčane.
Spisek je dolg, investicijski zalogaji zahtevni, vendar so s pravim pristopom in pravimi odločitvami tudi uresničljivi.

Spoštovani!

Želim vam, da bližajoče božične in novoletne praznike preživite prijetno v krogu svojih
najdražjih, ter vam iskreno čestitam k dnevu samostojnosti, v letu 2003 pa vam želim trdnega
zdravja, medsebojnega razumevanja in uspehov pri delu.
ŽUPAN
Jože RAJH

Silvestrovanje na prostem v Laškem
Aškerčev trg-začetek ob 22.30 uri
IGRA
ANSAMBEL DORI
vabita
Občina Laško in Turistično društvo Laško
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●● UVODNIK ●●
Dragi bralci našega letnega biltena!
Kot ste verjetno opazili že na naslovnici, je novo ime našega letnega glasila "Bilten občine Laško" in ne
več tako kot doslej "Laški zbornik, letni bilten občine Laško", ki smo ga prvič izdali v letu 1999.
Pojem "Bilten" namreč pomeni občasno glasilo, kar tudi naš bilten je, saj ga izdajamo enkrat na leto
predvidoma pred božično novoletnimi prazniki, s katerim vas seznanimo o delu in aktivnostim občine.
Pojem "Zbornik" pa zajema daljše časovno obdobje s strokovnimi prispevki iz področja kulture,
zgodovine, gospodarstva in družabnega življenja na določenem območju.
Zaradi različnega razumevanja pojmov bilten in zbornik, smo se odločili za novo ime našega glasila, ki je
odslej "Bilten občine Laško".
Upamo, da sprememba imena glasila ne bo vplivala na razširjenost našega biltena po gospodinjstvih na
območju občine Laško. Ob prebiranju biltena predvsem želimo, da dobite koristne informacije o delu
občine in njenih usmeritvah.
Vse to in še več pa lahko odslej najdete tudi na prenovljenih spletnih straneh občine na naslovu
http://www.lasko.si/. S prenovo skušamo obiskovalcem spletnih strani podrobneje kot doslej predstaviti
utrip občine, seznanjati z novostmi ter opozoriti na vsakodnevna dogajanja. Verjamemo, da bomo z
razširjenimi vsebinami s področji turizma, gospodarstva in kulture ter z novimi rubrikami, kot so občinska
uprava, aktualno in prireditve, uspeli to poslanstvo uspešno opravljati.
Zaradi precejšnega povpraševanja občanov občine Laško o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo
javnega telekomunikacijskega omrežja, vas želimo seznaniti, da je bil v letošnjem letu sprejet Zakon o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Na podlagi citiranega zakona je Občinski svet sprejel
pravilnik, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/02. Namen pravilnika, v skladu z določili zakona je
način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci, način ugotavljanja
sorazmernih deležev ter pogoji in roki vračanja deležev, ki so bili vloženi v izgradnjo telekomunikacijskega
omrežja od leta 1974 do konca leta 1994 na območju občine Laško. Trenutno čakamo objavo poziva
posebne komisije imenovane s strani sveta Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo, ki bo objavljen v Uradnem listu RS. Po objavi poziva bodo lahko upravičenci (pravne in
fizične osebe) v roku 4. mesecev od objave poziva vlagali zahtevke za vračilo dela vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje. Po objavi poziva bo Občina Laško pripravila enotni obrazec zahtevka za
vračilo vlaganj, ki bo na voljo upravičencem na Občinski upravi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško. K
zahtevku bo moral upravičenec poleg pogodbe, računov ali drugih verodostojnih listin, priložiti dokaz, da
je dejanski upravičenec.
Občina Laško bo tako z zbiranjem zahtevkov upravičencev pričela z dnem določenim v objavi poziva
komisije, in jih bo zbirala 30 dni od objave poziva.
Urednik

● Lokalne volitve 2002 ●
Letošnjo jesen so potekale lokalne volitve.
10.novembra 2002 smo volilni upravičenci lahko na posameznih voliščih oddali glas za volitve župana,
člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti.
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Skupno število volilnih upravičencev je bilo 11.371, od tega se je volitev udeležilo 7909 volivcev. Volilna
udeležba je bila torej 69.55%.
Posamezni kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:
1. Jožef Ojsteršek
718 veljavnih glasov
ali
2. Bogdan Pungartnik
2126 veljavnih glasov ali
3. Jožef Rajh
4814 veljavnih glasov ali

9.38%
27.76%
62.86%.

Za župana občine Laško je bil izvoljen Jožef Rajh, saj je že v prvem krogu volitev prejel večino veljavnih
glasov. Izvoljeni župan je funkcijo župana za naslednje štiriletno mandatno obdobje prevzel na prvi seji
novoizvoljenega občinskega sveta, ki je bila v torek 26. novembra 2002.
Posamezne liste za člane Občinskega sveta Laško so skupno prejele naslednje število glasov:
1. Andrej Klezin in skupina volivcev
131 glasov
ali
1.8%
2. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS
860 glasov
ali
11.8%
3. Ivan Selič in skupina volivcev
344 glasov
ali
4.7 %
4. Združena lista socialnih demokratov, ZLSD
711 glasov
ali
9.7%
5. Slovenska ljudska stranka, SLS
1030 glasov
ali
14.1%
6. Stranka mladih Slovenije, SMS
523 glasov
ali
7.2%
7. Lista upokojencev in invalidov za boljši jutri Rimskih Toplic
246 glasov
ali
3.4%
8. Lista za Rimske Toplice
405 glasov
ali
5.5%
9. Za celovit razvoj občine Laško
248 glasov
ali
3.4%
10. Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
686 glasov
ali
9.4%
11. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
1440 glasov
ali
19.7%
12. Naprej Slovenija, NPS
96 glasov
ali
1.3%
13. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, NSi
581 glasov
ali
8.0%
Člani občinskega sveta so voljeni po proporcionalnem sistemu, na dveh ravneh s kombinacijo dveh
sistemov proporcionalne delitve mandatov – navadnega (Hareovega) količnika in D'Hondtovega sistema.
Na sliki spodaj je prikazan Občinski svet občine Laško, ki šteje 23 članov.
******************************* Slika: Bilten02.cdr, Page 3 *******************************
********* tekst: Občinski svet Laško po strankarski pripadnosti
Na volitvah za člane svetov krajevnih skupnosti so bili v svet posamezne krajevne skupnosti izvoljeni
kandidati, ki so prejeli največ veljavnih glasov po posameznih volilnih enotah. Izvoljeni člani posameznih
svetov krajevnih skupnosti so na svojih prvih sejah imenovali predsednike posameznih krajevnih
skupnosti.
********* tekst: V 11. članski svet Krajevne skupnosti Laško so izvoljeni:
*********************** Slika: shema svet KS Laško - Bilten02.cdr, Page 4 ***********************
********* tekst: V 7. članski svet Krajevne skupnosti Rečica so izvoljeni:
********************** Slika: shema svet KS Rečica - Bilten02.cdr, Page 4 **********************
********* tekst: V 10. članski svet Krajevne skupnosti Marija Gradec so izvoljeni:
******************* Slika: shema svet KS Marija Gradec - Bilten02.cdr, Page 4 *******************
********* tekst: V 7. članski svet Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim so izvoljeni:
******************** Slika: shema svet KS Vrh nad Laškim - Bilten02.cdr, Page 4 ********************
********* tekst: V 7. članski svet Krajevne skupnosti Breze so izvoljeni:
*********************** Slika: shema svet KS Breze - Bilten02.cdr, Page 5 ***********************
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********* tekst: V 8. članski svet Krajevne skupnosti Rimske Toplice so izvoljeni:
******************** Slika: shema svet KS Rimske Toplice - Bilten02.cdr, Page 5 ********************
********* tekst: V 6. članski svet Krajevne skupnosti Sedraž so izvoljeni:
*********************** Slika: shema svet KS Sedraž - Bilten02.cdr, Page 5 ***********************
********* tekst: V 9. članski svet Krajevne skupnosti Jurklošter so izvoljeni:
*********************** Slika: shema svet KS Jurklošter - Bilten02.cdr, Page 5 ***********************
********* tekst: V 7. članski svet Krajevne skupnosti Zidani Most so izvoljeni:
********************* Slika: shema svet KS Zidani Most - Bilten02.cdr, Page 5 **********************

● Delo organov Občine Laško v letu 2002 ●
Občinski svet občine je do sestave tega prispevka v letošnjem letu zaključil šest rednih sej, eno
korespondenčno sejo, v mesecu novembru je bila v zvezi z lokalnimi volitvami 2002 tudi konstitutivna
seja novega občinskega sveta, v mesecu decembru pa je predvidena še ena redna seja, na kateri se bo novi
občinski svet med drugim odločal o sprejetju predloga odloka o proračunu občine Laško za leto 2003 v
drugi obravnavi.
Pomembnejše naloge, ki so jih organi občine med letom 2002 opravili (tukaj je zajet tako občinski svet,
župan, kot tudi delovna telesa občinskega sveta), so v grobem naštete v nadaljevanju, podrobneje pa so
obdelane v prispevkih za posamezna področja. Na tem mestu velja poudariti, da je občinski svet v celoti
realiziral sprejet program dela občinskega sveta za leto 2002 in ga tudi presegel z sprejetjem dodatnih
odlokov ter drugih pomembnih občinskih aktov.
Organi občine so tako v letu 2002 obravnavali naslednje temeljne akte:
- Odlok o zaključnem računu proračuna občine Laško za leto 2001;
- predlog Odloka o proračunu občine Laško za leto 2003;
- poslovno poročilo in zaključni račun JP Komunala Laško za leto 2001 ter gospodarski načrt JP
Komunale Laško za leto 2002;
- poslovna poročila Javnih zavodov katerih ustanovitelj je občina Laško in poročilo o delu policijske
postaje Laško;
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč;
- Odlok o priznanjih občine Laško;
- Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju občine Laško;
spremembe in dopolnitve Statuta in Poslovnika občine Laško;
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine
laško;
- Odlok o ureditvenem načrtu za industrijski obrat za predelavo in trženje mesa s transportom KZ LaškoSevce
- Odlok o lokacijskem načrtu za kolektor Laško- čistilna naprava- Rimske Toplice;
- Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo;
- Odlok o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec vključno z ovinkom
Udmat;
- Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja;
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško;
v fazi priprave in sprejemanja pa so še nekateri drugi prostorski in normativni akti.
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●● DRUŽBENE DEJAVNOSTI ●●
Področje družbenih dejavnosti, njihovi programi in financiranje so pravzaprav stalnica proračuna, ki se
tako po obsegu kot načinu financiranja v posameznih letih spreminjajo glede na nova zakonska določila in
gibanje cen storitev ter števila občanov, ki pridobijo pravico do določene, zanje brezplačne storitve ali
storitve le z delnim doplačilom ( vrtec, domska oskrba, pomoč na domu, prevoz otrok, ipd.)
Primerjava obsega sredstev, ki ga v posameznih letih namenjamo družbenim dejavnostim kaže rahlo
povečevanje deleža v proračunu, vendar ne v obsegu sredstev za redne dejavnosti, marveč za investicije v
teh dejavnosti.
Rednim dejavnostim bomo v letu 2003 namenili predvidoma 631.480.000,00 SIT, za investicije pa
478.057.000,00 SIT. Največji delež je namenjen investicijam na področju osnovnega šolstva in sicer
347.454.000,00 SIT, kar predstavlja skoraj 73% vseh sredstev namenjenih investicijam na področju
družbenih dejavnosti in šport, kjer vrednost predvidenih investicij predstavlja 23 % vseh za investicije
namenjenih sredstev. Delež sredstev za investicije na ostalih področjih družbenih dejavnosti znašajo tako
le 4%. Skupni delež vseh sredstev, namenjenih za dejavnosti in investicije predstavlja 59, 5% vseh
proračunskih sredstev za leto 2003, od tega predstavljajo stroški rednih dejavnosti le 33,4% vseh
proračunskih sredstev.
V dejavnostih, kjer lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za redno dejavnost v celoti (otroško varstvo,
kultura, del socialnega varstva) narašča obseg sredstev, ki jih namenjamo plačam za zaposlene.
Plače zaposlenih v družbenih dejavnostih so urejene s kolektivnimi pogodbami za posamezna področja in
na njihovo oblikovanje lokalne skupnosti nimajo vpliva.
Še vedno velja ugotovitev, ki jo ponavljamo že nekaj let, da pri realizaciji ni možno upoštevati vseh zahtev
izvajalcev in uporabnikov storitev družbenih dejavnosti. Pri izvajalcih se srečujemo z vedno večjimi
potrebami na področju investicij, pri uporabnikih pa z zahtevami po širjenju pravic, ki jih zlasti na
področju otroškega varstva in socialne varnosti, povzročajo sprejeti zakoni in podzakonski predpisi, ki jih
država ne podkrepi z ustreznim obsegom finančnih sredstev.
Glede na to, da smo v dosedanjih glasilih že večkrat podrobneje predstavili posamezna področja
družbenih dejavnosti, vam v letošnji številki predstavljamo:
- javna dela,
- Študentsko mladinski otroški center Laško (ŠMOCL),
- področje ljubiteljske kulture ter
- društva, ki praznujejo okrogle obletnice obstoja in delovanja.

● Kultura ●
Študentsko mladinski, otroški center Laško
Leto 2003 predstavlja prvo celoletno delovanje ŠMOCL –a , ki deluje od 01.06.2002. Čeprav deluje kratek
čas, se je center s svojo bogato dejavnostjo že dobro uveljavil. V centru je redno zaposlen 1 delavec, en
delavec pa je vključen preko programa javnih del.

Namesto uvoda - trije razlogi za ŠMOCL
Društvo ŠMOCL – Študentski, Mladinski in Otroški Center Laško je bilo ustanovljeno 8. februarja 2002,
pravna oseba pa smo postali 11.aprila 2002. Društvo je ustanovljeno za upravljanje s prostorom, katerega
je Občina Laško namenila mladinskemu centru. Upravni odbor je na svoji prvi seji zapisal smernice
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delovanja: ŠMOCL bo skrbel za večjo pestrost kulturne ponudbe v Laškem, mladim, ki želijo ustvarjati, bo
nudil pomoč in podporo in naj bi bil povezovalec med različnimi generacijami in mladimi, ne glede na
njihove interese, nacionalno, versko ali glasbeno pripadnost. Vsi, ki boste brali naprej, boste zvedeli, da
ŠMOCL, izhajajoč iz določitev upravnega odbora, svoje naloge izvaja! Obenem pa vas graja! Laščani se
delimo na dve skupini: Tiste, ki so, ne glede na to, ali jih vsebina zanima ali ne, prišli v ŠMOCL in povedali
svoje mnenje in tiste, ki ne upajo potolažiti radovednosti, misleč, da so prestari ali pa svoja »mnenja,
dognanja in predsodke« premlevajo za šankom.
Zberite pogum , vljudno vabljeni!
DELOVNA AKCIJA: Srednješolci, osnovnošolci, študenti in še nekaj navdušencev je 18. 5. 2002 čistilo
in opremljalo prostore. Skuhali smo si tudi prvo kosilo.
SVEČANA OTVORITEV(25.5.2002): Nastopali so Mali leteči cirkus, Marvin in Mi2, gledališka skupina
OŠ Rečica s predstavo Vrabček, Aljaž in župan sta imela govora, pripravili smo pijačo, hrano (pecivo smo
spekli nekaj sami in nekaj naše mame) in balone za najmlajše.
PRENOSI TEKEM SP V NOGOMETU: V juniju smo prenašali 3 tekme SP za vse tiste, ki nimajo
kabelske televizije.
KONCERTI: Od maja do novembra so pri nas igrali: Da Workers (Laško)(v sklopu »mojih pet minut«,
Ksiht (Ljubljana), ki je namenjen mladim glasbenikom, ki še niso nastopali), Kaoz (Velenje), Gockard
(Novo mesto), Something Small (Velenje), Lucky Cupids (Celje, Ljubljana), Zlatko Kaučič – Jazz koncert
(Nova Gorica), Let 3 (Rijeka – Hrvaška), Andreja Zupančič (koncert, namenjen najmlajšim),Marvin
(Laško), Miss Bee (Kranj), In a Maze (Celje), Brocken Lock (Ćrnomelj), Dolly Bell (Žalec). V novembru
bodo nastopali še HC3O (Laško), Golliwog (Ribnica) in Special Delivery (Slovenija – Hrvaška), v
decembru pa pričakujemo Iztoka Mlakarja.

DJ VEČERI: Od otvoritve do novembra smo organizirali 12 DJ večerov.
PREDAVANJA: Junija smo imeli predavanje o AIDS-u v Angoli in predstavitev humanitarne
organizacije Humana, 20.6 okroglo mizo »Droga naš vsakdanjik« (dr. Nuša Konec, Radovan Zupančič in
pater Karel Geržan).
LITERARNI VEČERI: Pri nas je junija gostovala Polona Glavan (letos je bila nominirana za nagrado
Kresnik) in v oktobru Milan Jesih (dobitnik Prešernove nagrade 2002).
POTOPISNA PREDAVANJA: V ŠMOCL-u so potopisna predavanja razširjena na družabne večere, ki
jih popestrimo s plesom in jedačo dežele, o kateri je predavanje. Uživali smo na Indijskem večeru (Tomaž
Humar), Argentinskem večeru (Meta Meh), Iranskem večeru (Andreja Gobec), v decembru pa nas čaka
Ruski večer (Andreja Leskovšek). Pričakujemo še avstralski večer s Francijem Rojnikom.
GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE PREDSTAVE: 8.junija so nastopali učenci OŠ z lutkovno predstavo
Čarovnica, 20. julija pa Dejmo stisn't teater z Impro ligo. V novembru bodo v okviru Šentjurskega večera
nastopali tudi Šentjurski improligaši.
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KINO PREDSTAVE: Glede nato, da v Laškem kino dvorani še vedno (roke si že manejo gojitelji
šampinjonov) nista uporabni, v ŠMOCL-u vsak četrtek odvrtimo dva filma – ob 18h za mlade in male ob
21h pa za vse ostale. Včasih spečemo še kokice.
USTVARJALNE DELAVNICE: Hit naših delavnic je bil tečaj slikanja akvarelov pod vodstvom Helene
Maček (dvakrat!), v poletnem času smo imeli dvodnevno delavnico izdelovanja poletnega nakita iz fimo
mase, delavnica servietne tehnike, delavnica izdelovanja sveč (častil je LAK) in izdelovanje strahov iz buč.
V novembru bomo izdelovali še darilne škatle, decembra pa okraske. Najobsežnejšo delavnico pa bomo
izvajali novembra – filmska delavnica, iz katere bodo izšli bodoči ustvarjalci TV oddaje o ŠMOCL-u (prva
bo na sporedu februarja!).
MEDNARODNE AKTIVNOSTI: Julija smo organizirali mednarodni tabor Auf der Flucht – Na begu
(finančno ga je podprla nacionalna agencija Mladina- Movit), februarja pa pričakujemo prostovoljca iz
Španije (pri nas bo eno leto – imate morda prosto sobo?). Pod sponzorstvom že omenjene agencije bomo
v letu 2003 izvedli še eno izmenjavo, v kateri bodo sodelovali udeleženci iz sedmih.
ŠPORT: V ŠMOCL-u aktivno delujejo mladi šahisti, od oktobra dalje treniramo tudi Kick box aerobiko.
V društvo so se včlanili tudi laški maratonci in gorski tekači . Najpopularnejši šport pa je namizni
nogomet.
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RAZSTAVE: V maju je razstavljal Rok Pustoslemšek (fotografije Skandinavije), junija pa Tomaž Humar
(Fotografije indijskih templjev).
ČASOPISNA DEJAVNOST: V časopisih smo se pojavili malo pred otvoritvijo (Dnevnik), v reportažah
o mednarodnem taboru (Dnevnik, Novi tednik, Večer, Radio Trbovlje in Radio Celje) in kot možni krivci
za polomljene senčnike v Coffe Pointu (Večer). Naše prireditve so bile večkrat objavljene v Delovem
Kažipotu (vsem medijem vztrajno pošiljamo elektronska obvestila in nekateri vabila celo objavijo). Sicer
pa za borih 25.000 SIT na mesec svoj program objavljamo v Filtru, od oktobra smo tudi v napovedniku
Laškega turističnega društva, ki pa žal ne upošteva našega logotipa in ne objavlja vseh dogodkov (tudi na
njihovi spletni strani o kulturi nas še ni).
PEVSKI ZBOR: Od septembra pri nas vadi tudi ženski pevski zbor. Vodi ga Irena Deželak.
DRUGE AKTIVNOSTI: Junija smo pripravili večer ob dnevu državnosti Državljani državi, oktobra pa
v sodelovanju s TV Krpanom Soočenje kandidatov za župana. Bilo je vroče!
POVEZAVE: Večkrat smo že tudi oddali dvorano (subvencije, predavanja, štetje glasov). Za enkrat še
zastonj!
INTERNET: V spletni kavarni imamo tri računalnike, katere mladina in turisti uporabljajo za brezplačno
surfanje po internetu. Imamo tudi svojo spletno stran, ki jo ureja Ana Lipovšek ( www.smocl.com ).
OBLIKOVANJE: Logotip in članske izkaznice je oblikoval Marko Radosavljevič
DELO: V ŠMOCL-u delamo Aljaž Cestnik, Urška Knez, Ana Lipovšek, kadar je gneča, pa še cel kup
prostovoljcev!

****************************** Slika: Smocl05.jpg **********************************
********* tekst:: In še slika kot se šika !
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Ljubiteljska kultura
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško je bila podrobneje predstavljena v
lanskoletne zborniku. Vseeno pa lahko letos nadaljujemo še s podrobnejšo predstavitvijo.
Javni sklad RS za Kulturne dejavnosti ima v svoji sestavi 58 območnih izpostav, ki opravljajo naloge
sklada za območje, za katerega so organizirane. Vsaka območna izpostava pa ima tudi svet območne
izpostave. Svet območne izpostave Laško zastopa 5 članov, 3 člani Občine Laško (Irena MULEJ
predsednica sveta, Vlado MAROT in Franc KAPUN člana) in 2 člana za Občino Radeče. Območna
izpostava Laško pokriva območje Občine Laško in Radeče. Na tem območju deluje 30 kulturnih društev
(25 v občini Laško in 5 v občini Radeče). Sedež Območne izpostave Laško je v Kulturnem centru, Trg
svobode 6, Laško.
V letu 2002 smo organizirali na našem območju 8 samostojnih prireditev, sodelovali pri organizaciji 8
prireditev v okviru društev in občine, 2 izobraževalna seminarja, naša društva so se udeležila še 4
medobmočnih in državnih srečanj ter nekaj izobraževanj na republiški ravni. Na območni izpostavi Laško
smo izvedli tudi dve državni prireditvi in sicer: zaključno srečanje folklornih skupin Slovenije, ter srečanje
ljudskih pevcev in godcev Slovenije.
Sredstva za delovanje pridobiva sklad na osnovi javnega razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti o
sofinanciranju nacionalnega kulturnega programa s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter sredstev,
ki jih prispevajo lokalne skupnosti.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti preko svojih razpisov sofinancira tudi programe društev, na katera se
društva sama prijavijo. Prav tako iz programa »kulturni tolar« pomaga z enkratno finančno pomočjo
društvom in mladinskim centrom, pri vlaganjih in vzdrževanjih prostorov.

Zahvala
V oktobru je svojo aktivno delovno pot zaključil direktor Prireditvenega centra Laško, naš dolgoletni
sodelavec in prijatelj, g. Jure Jan!
Želimo mu, da bi mu prihodnja leta prinesla uresničitev vseh tistih ciljev, ki jih zaradi preobremenjenosti
še ni uresničil.
Sodelavci občinske uprave.

● Javna dela ●
Področja dela javnih del
Z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so javna dela opredeljena kot lokalni
ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi
ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe. Organizirana so zaradi izvajanja socialno varstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov.
Delodajalci ali druge organizacije ne smejo organizirati dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje dobička ali
kadar bi z javnimi deli povzročili nelojalno konkurenco.

Stran 10
Možnost izvajanja javnih del je glede na področja dela zelo pestra in jih je možno organizirati za vsa
področja gospodarskih in družbenih dejavnosti:
- kmetijstvo in gozdarstvo: čiščenje in preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč, pomoč kmečkim
družinam pri opravilih na kmetijah v primeru hujše bolezni, starosti ali smrti družinskega člana,
izvajanje programov ribiških družin ipd.
- izobraževanje: pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami, pomoč pri vzdrževanju okolice šol in
vrtcev, potujoči vrtci, pomoč pri spremstvu otrok, pri vzgojnem, negovalnem in varstvenem delu v
vrtcu, sodelovanje pri raziskovalnem delu ipd.
- šport: pomoč pri urejanju športnih površin, pri vzdrževanju reda na kopališčih ipd.
- urejanje okolja in ekologija: enostavna in pomožna dela pri rednem vzdrževanju občinskih cest,
vodenje raznih evidenc, ogledi na terenu, pomoč pri urejanju pravno premoženjskih zadev, varstvo
kolja (sanacija odlagališč, sortiranje odpadkov, preprosta vzdrževalna dela – čiščenje odtokov, talnih
požiralnikov, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin in drevoredov, vzdrževanje opreme v parkih in
na otroških igriščih it.
- kultura: knjižnice, kulturni zavodi, muzeji, galerije, pomoč pri organiziranju kulturnih prireditev,
programi ohranitve kulturne dediščine itd.
- socialno varstvo: pomoč na domu, osebna asistenca invalidnim osebam, razvijanje prostovoljstva ipd.
- drugi programi: redarska služba, varnost prometa, urejanje mirujočega prometa, pomoč pri
odpravljanju posledic naravnih nesreč, gasilski programi ipd.

Javna dela kot priprava novih delovnih mest
Pri javnih delih gre za večplastnost koristi . V programih javnih del dobijo udeleženci možnost in
priložnost, da se ponovno , potem, ko so za daljši čas prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalci
zaposlitve, pa pri iskanju zaposlitve niso uspešni, aktivno vključijo v delo, da dobijo ponovno občutek
koristnosti in smisla, več samospoštovanja in samozavesti, več optimizma in vedrine , konstruktivnega
razmišljanja o lastni prihodnosti in motiviranosti za iskanje lastnih rešitev ter nenavsezadnje, zagotovitev
lastne socialne varnosti. S pomočjo vključitve v različne programe javnih del si, zlasti z različnimi oblikami
pridobivanja novih znanj in delovnih izkušenj, pridobijo večje zaposlitvene možnosti.
V posameznih programih javnih del je visok delež možnosti redne zaposlitve. Največ delavcev je prešlo v
redno zaposlitev v Pomoči na domu in programu JD Komunale Laško.
Programi javnih del vsekakor prinašajo socialno in ekonomsko konkretno in oprijemljivo korist vsem
trem partnerjem:
- nezaposlenim,
- naročnikom (lokalna skupnost) in
- izvajalcem.
Brezposelne osebe so vključene v javna dela na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklepajo z
izvajalci javnih del. Zanje se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni čas, odmore in
počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, varnost in zdravje pri delu ter posebno varstvo delavcev.
Brezposelne osebe so v delo vključene praviloma 30 ur tedensko, četrtino delovnega časa trajanja javnih
del pa v programe usposabljanja in izobraževanja.
Brezposelna oseba, ki je vključena v javno delo ima pravico do plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne
pogodbe in povrnitve stroškov prehrane in prevoza na delo ter do vključitve v program usposabljanja in
izobraževanja.
Pomembna novost pri obravnavi vlog za prijavo javnih del je način ocenjevanja oz. merila za izbor
programov. Ta vsebujejo:
- možnost vključitve ciljnih skupin brezposelnih oseb : više so ovrednotene možnosti vključitve
starejših, dolgotrajno nezaposlenih in težje zaposlivih oseb,
- primernost programa, da se izvaja kot javno delo: razvojnost programa, izhod v zaposlitve,
- vsebina programa: realni cilji, brezposelnim osebam nudi pridobitev novih znanj, ki povečujejo
njihovo konkurenčnost na trgu dela, program prispeva k boljši kvaliteti življenja občanov v lokalni
skupnosti,
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- reference programa: program je že potekal v preteklem letu, ima predvidene zaposlitve, program je
predviden tudi za prihodnja leta, izvajalec je že realiziral zaposlitve,
- število predvidenih vključitev: više je ovrednoteno večje število vključenih delavcev.

Obseg programov javnih del v letu 2002
Javna dela v občini Laško
Občina Laško je s programi javnih del vključena v ukrepe aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za
zaposlovanje že od njenih samih začetkov v letu 1991. Začetki so bili v socialnem programu pomoči na
domu, sčasoma pa so se ti programi širili na vsa področja, kjer je šlo za opravljanje neprofitnih del in
storitev v lokalnih skupnostih, ki jih ni možno izvajati kot redno dejavnost.
Vsi predstavljeni programi so s strani Zavoda RS za zaposlovanje že potrjeni do 31.12.2003.
Dodatno smo poskušali prijaviti še program JD ORGANIZIRANJE MREŽE SKUPIN ZA
SAMOPOMOČ STAREJŠIH ZA KAKOVOSTNO STAROST V OBČINI LAŠKO, vendar program
zaradi zaprtega razpisa ni bil potrjen.
Javna dela po številu vključenih brezposelnih oseb in vsebino programa
V letu 2002 različni izvajalci izvajajo 11 programov javnih del, v katere je vključenih skupaj 32 delavcev.
Število vključenih delavcev je za pet nižje, kot je bilo v letu 2001, ker je za enega delavca znižano število v
programu JD Varstvo otrok in starejših v prometu in za 4 v programu JD Pomoč na domu. V obeh
primerih gre za zaposlitev delavcev za določen čas.
A. Po številu vključenih delavcev je najobsežnejši program program Komunale Laško – Urejanje
ločenega zbiranja odpadkov in urejanja okolja, ki v občini Laško poteka že 8 leto. Program
Komunale Laško beleži visok delež vključitve v redno delo.
B. Drugi je program NEGA IN VARSTVO NA DOMU, ki traja že od pomladi 1991 leta. V
povprečju je na leto v ta program vključenih povprečno 90 starejših ali kronično bolnih in invalidnih
občanov. V program pomoči na domu so vključene tudi družine z več otroki. Program izvaja 8
delavk.
V tem programu javnih del beležimo visok delež izhoda iz javnih del v redne zaposlitve.Najuspešnejše
delavke so vključene v izobraževanje za poklic negovalke na domu in so tako usposobljene za delo z redno
zaposlitvijo.
V občini imamo 12 redno zaposlenih delavk.
C. V POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM DRUŽINAM, ki ga izvaja Območno združenje RK
Laško je v program vključen le en delavec. Gre za pripravo pomoči socialno ogroženim družinam –
priprava paketov in razdeljevanje pomoči.
D. Pri programu VZDRŽEVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA gre za dela vezana na vnašanje
podatkov o knjižničnih enotah v program COBBIS in izposojo igrač – IGROTEKA.
E. Program javnih del VARSTVO OTROK V PROMETU poteka od oktobra 1998. Namenjen je
zagotavljanju večje varnosti otrokom na poti v šolo in iz šole, ob vstopanju in izstopanju iz vozil
organiziranega šolskega prevoza, spremstvu otrok na ekskurzijah, sprehodih in izletih. Delavci,
vključeni v ta program tudi sodelujejo pri delu prometnih krožkov, pri pripravi otrok na izpit vožnje s
kolesom in kolesa z motorjem, pripravo prometnega poligona, pripravo učencev osnovnih šol na
tekmovanja KAJ VEŠ O PROMETU (pomoč pri treningih v spretnostni vožnji), varstvo predšolskih
in osnovnošolskih otrok med izvajanjem programov vrtca in šol med ekskurzijami, sprehodi po
prometno nevarnih poteh ipd. S programom varstva otrok v prometu občina Laško skupaj z
republiškim svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu orje ledino v slovenskem prostoru v
organizaciji drugačnih, stalnejših oblik zagotavljanja varnosti otrokom v prometu. Program so
pozitivno ocenili: Policijska postaja Laško, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu R
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Slovenije, vrtec in obe šoli, mnogokrat pa tudi starši otrok. Občina Laško je bila na tem področju tudi
kot edina iz Slovenije obravnavana kot primer dobre prakse na Mednarodni konferenci GLOBALNA
VARNOST, ki je bila v oktobru 2002 v Portorožu. Brez tega programa bi tudi ne mogli zagotavljati
prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki ga izvajamo z letošnjim letom in zahteva obvezno spremstvo
odrasle osebe.
F. Oba programa na področju TURISTIČNE DEJAVNOSTI sta s svojimi cilji usmerjena v povečanje
celovite turistične ponudbe na območju Laškega in zbiranja podatkov o preteklosti Laškega z okolico.
G. PODPORA PRIREDITVENEMU CENTRU LAŠKO PRI ORGANIZACIJSKIH IN
OPERATIVNIH NALOGAH
Je program pomoči redno zaposlenim delavcem pri operativnih nalogah organizacije številnih
prireditev in športnih dogodkov, ki se odvijajo v Športni dvorani Tri lilije in v Kulturnem centru
Laško.
H. SOCIALNO PODJETJE je program, ki ga izvaja Center za rehabilitacijo invalidov Celje. Občina
Laško predstavlja enega izmed naročnikov, saj v programu sodeluje več občin celjskega območja. V
program so vključeni trije delavci iz občine Laško, za katere občina Laško zagotavlja sredstva za
stimulacijo in materialne stroške programa.Gre za ustanavljanje drugačnih oblik zaposlovanja
invalidov in težje zaposljivih oseb.
I.

Novo društvo za delo mladih z mladimi je ŠMOCL, ki je s 01.06.2002 pridobilo nove prostore in že
od 01.04. 2002 izvaja program JD Pomoč pri animiranju programov z mladimi. Brez tega
programa bi dejavnost ŠMOCL ne mogli izvajati. Predvidena je vključitev dveh brezposelnih oseb, do
sedaj smo vključili le eno. S 01.01.2003 predvidevamo vključitev še ene osebe.

Financiranje programov v letu 2002
Stroški po posameznih programih
Zap.
štev.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PROGRAM
Nega in varstvo na domu
Pomoč socialno ogroženim
družinam
Vzdr.knjiž. gradiva
Komunalna dela
Turizem – dva programa
Varstvo otrok v prometu
Prireditveni center
CRI – invalidi
Pomoč pri delu z otroki s
posebnimi potrebami
ŠMOCL
SKUPAJ

STROŠKI ZA LETO
2001

PLAN. STROŠKI
v letu 2002

6.606.250,00
216.000,00

5.300.000,00
100.000,00

STROŠKI NA
DELAVCA/NA
MESEC
55.208,33
33.333,00

432.000,00
3.356.921,00
864.000,00
1.849.234,00
248.249,00
220.000,00
216.000,00

438.760,00
1.667.200,00
798.000,00
1.968.000,00
225.400,00
49.900,00
368.900,00

36.500,00
13.893,33
33.250,00
54.667,00
18.783,33
1.386,11
36.800,00

333.000,00
14.341.654,00

333.000,00
11.249.160,00

41.625,00
32.545,00

Povprečni stroški na delavca so po posameznih programih različni, ker so odvisni od:
– tarifnega razreda vključenih delavcev in od gibanja izhodiščne plače za posamezni tarifni razred
– od načina dela: za deljen delovni čas se posameznemu delavcu priznava 10% osnovne plače
– od materialnih stroškov, potrebnih za izvajanje programa
Pri stroških programa POMOČ NA DOMU je potrebno upoštevati tudi stroške za prevoze do
uporabnikov njihovih storitev, ki jih zavod za zaposlovanje ne zagotavlja, sredstva za zaščitna delovna
oblačila in obutev, zavarovanje vključenih oseb v program (za primer nezgode pri delu). Stroške na
delavca bremenijo tudi izdatki za opravljen tečaj varstva pri delu in redni zdravniški pregledi.
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Letni planirani znesek predvidenih stroškov se je znižal zaradi znižanega števila delavcev, vključenih v
program pomoči na domu, ker so štirje delavci prešli v redno zaposlitev. Sredstva so bila z rebalansom
prerazporejena na javno službo Pomoči na domu.
Nizki stroški na delavca so na področju komunalnih dejavnosti, ker je izobrazbena struktura vključenih
delavcev v povprečju nizka.
Nekoliko višji so stroški na delavca tudi v programu Varstvo otrok in starejših v prometu, kjer so vsi
delavci v IV. tarifnem razredu, stroške pa bremenijo še dodatki za deljen delovni čas in zaščitna delovna
sredstva.
V celoti smo stroške programov javnih del znižali za 3.092.494,00 SIT. Občina bo predvidoma za
programe javnih del v letu 2002 namenila 11.249.160,00 SIT.
Ker se velikokrat sliši, da občina pridobi premalo sredstev iz državnega proračuna oz. iz drugih naslovov,
naj omenimo, da smo na vloženih 11.249.160,00 SIT, pridobili za programe javnih del dodatnih (60%)
16.873.740,00 SIT od Zavoda RS za zaposlovanje, ki so bila sicer nakazana na račune izvajalcev javnih del.

Programi javnih del v letu 2003
Obseg javnih del – nadaljevanje sedanjih programov
Zavod RS za zaposlovanje je objavil razpis za izbor programov javnih del v RS za obdobje 2002 –2003, na
katerega se je bilo potrebno prijaviti do 23.11.2001 za programe, ki se pričnejo ali pa nadaljujejo s
1.1.2002. Kasneje je bil razpis, s 01.02.2002, zaradi porabljenih sredstev zaprt, do oktobra 2002. Sedaj je za
morebitne nove programe, ponovno odprt.
Interes za nadaljevanje javnih del so izrazili vsi dosedanji izvajalci. Na podlagi izraženega interesa
izvajalcev ocenjujemo, da javna dela postajajo za našo občino nepogrešljiva, saj se v njihovem okviru
izvede vrsta dejavnosti, ki se v okviru redne dejavnosti izvajalcev ne bi mogle izvesti, poleg tega pa so
programi javnih del za izvajalce stroškovno ugodni.
1. Praviloma imajo izvajalci možnost prijaviti različne programe skozi vse leto, vendar vsaj 30 dni pred
predvidenim začetkom, saj mora k programu dati svoje soglasje odbor za javna dela pri Zavodu RS za
zaposlovanje. Pri tem pa opozarjamo, da glede na razpoložljiva sredstva proračuna, le – ta za nove
programe ne bo mogel zagotavljati sredstev za dodatne programe ter torej občina ne bo mogla
nastopiti kot naročnik, ki zagotavlja del sredstev. Izvajalci programov nimajo več možnosti, da
nastopajo v vlogi naročnika in izvajalca. Naročnik mora biti lokalna skupnost ali pristojno ministrstvo,
ki je sopodpisnik Pogodbe o izvajanju javnega dela, vendar bo občina s to pogodbo lahko tudi
zagotavljala le javni interes, vse stroške pa bodo lahko nosili tudi izvajalci sami.
2. Pri posameznih programih gre za enake vsebine dela kot v preteklih letih, le pri programu Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo program razširili s spremstvom otrok s posebnimi
potrebami. Potreba po nadaljnjem izvajanju tega programa se kaže v zadovoljstvu staršev zaradi
zagotavljanja večje varnosti otrok na vseh kritičnih točkah, zlasti pa v Rimskih Toplicah pri Šmarjeti (
visoka frekvenca prehodov čez cesto Šmarjeta – Hrastnik v jutranjih urah, ko starejši obiskujejo
cerkvene obrede) in pri vstopanju in izstopanju otrok ob prihodih in odhodih organiziranega prevoza
otrok, pomoč invalidnim osebam pri prehodu čez cesto (gostje Zdravilišča Laško na individualnih
ogledih mesta). Z zaprtjem železniškega prehoda pri železniški postaji in zaradi ukinitve prevozov s
kombijem za otroke iz Podšmihela, se je z letošnjim šolskim letom pojavila nova kritična točka
prehoda otrok čez železniški prehod, ki ga zjutraj in opoldne varuje delavka javnih del.
Novi programi - predlog
Edini nov program, ki smo ga predlagali za potrditev Zavodu RS za zaposlovanje med letom, je bil nov
program POMOČ PRI RAZVOJU
MREŽE MEDGENERACIJSKIH PROGRAMOV ZA
KAKOVOSTNO STAROST V OBČINI LAŠKO.
Program ni bil sprejet , zaradi zaprtega javnega razpisa, bo pa obravnavan, ko bo objavljen nov razpis.
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Financiranje v letu 2003
V občinskem proračunu za leto 2003 je za izvedbo 11 programov javnih predvidenih 11.879.000,00 SIT .
Pri tem smo morali upoštevati kriterije za financiranje programov v skladu s Pravilnikom o deležih
Zavoda RS( Ur.l.RS. št.81-82/98).
Občina Laško sodi med občine , v katerih znaša delež brezposelnih v prebivalstvu 5,4% in kjer znaša
bruto dodana vrednost na prebivalca občine več od 68% (Laško – 81,3%).
V skladu s temi kriteriji Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja občini v letu 2003 75% sredstev za plače,
prevozne stroške na sedež delodajalca v celoti in pripadajoči regres za prehrano v celoti.
Za brezposelno osebo pomeni vključitev v program javnih del zaposlitev za določen čas za 30 ur
tedensko, z vsemi pravicami in obveznostmi redno zaposlene osebe. Izvajalec sklene z brezposelno osebo
posebno pogodbo o zaposlitvi.
Za vložena sredstva iz proračuna bomo iz Zavoda RS za zaposlovanje pridobili dodatnih 19.414.530,00
SIT, poleg tega pa še vsa potrebna sredstva za izplačilo potnih stroškov in regresa za prehrano med delom.
Vsa javna dela sicer predstavljajo na prvi pogled samo »strošek« proračuna. V resnici pa gre za področje
pristojnosti lokalne skupnosti, kjer lahko lokalna skupnost krepko obogati vložena sredstva v čisto
finančnem smislu, še bolj pa v vsebinskem smislu, saj se na področjih dela, kjer ni velikega podjetniškega
interesa, gre namreč za neprofitne dejavnosti, vlaga kapital v ljudi naša ožje skupnosti, v njihovo rast, v
njihovo pozitivno samopodobo, v zavest, da naša družba potrebuje vsakega izmed njih.

● Center starejših Laško ●
V letu 1999, mednarodnem letu starejših, je Občinski svet občine Laško sprejel program javne službe
POMOČ NA DOMU, s katerim so bile zastavljene prve usmeritve za vzpostavitev javne službe na
področju socialnega varstva oz. pomoči starejšim in invalidnim osebam na domu do leta 2005.
Prizadevanja za vzpostavitev primernega obsega pomoči na domu kot storitve javne službe, namenjene
starejšim in invalidnim osebam, potekajo že več. Ta oblika pomoči lahko nadomesti ali pa časovno
odmakne katero od oblik institucionalnega varstva.
Že od leta 1992 je ta dejavnost organizirana v okviru javnih del, od leta 1999 pa že tudi v obliki rednih
zaposlitev. Učinek javnih del na tem področju je vsekakor zelo pozitiven, vendar ta instrument aktivne
politike zaposlovanja ne more biti trajen način zagotavljanja storitev pomoči na domu.
Gre za storitev, ki je z zakonom predpisana kot javna služba, za zagotovitev mreže teh storitev pa so
odgovorne občine. V odnosu do uporabnikov je vsekakor neprimerno, da bi jim pomoč nudili stalno novi
iskalci zaposlitev, ki bi se zaposlovali v javnih delih in se hkrati šele usposabljali za svoje delo. Pravilnik o
normativih in standardih za izvajanje socialno varstvenih storitev zahteva za izvajanje te storitve primerno
usposobljene izvajalce.
Obseg storitev, ki naj bi jih zagotovili v javni službi, določa Nacionalni program socialnega varstva do leta
2005 (Ur.l.RS, štev. 31/0). V skladu s tem dokumentom naj bi zagotovili pomoč na domu za 1,8% ljudi
starejših od 65 let in za 0,45% odraslih invalidnih oseb.

Program pomoči na domu v naši občini
Analiza stanja:
Izvajalec pomoči na domu je Center za socialno delo, ki ima na podlagi zakona o socialnem varstvu tudi
pooblastila za izvajanje te vrste javnih služb.
V občini Laško je po podatkih iz leta 1999 2.057 starejših oseb od 65 let, kar predstavlja 15 %
prebivalstva. Program pomoči na domu že od leta 1999 izvajamo tudi že z redno zaposlenimi. Tega leta
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so bile zaposlene prve 4 delavke. Danes je v pomoči na domu zaposlenih 12 delavk, ki skupaj z delavkami
javnih del oskrbujejo 95 oskrbovancev, kar predstavlja 2,3 % starejših nad 65 let. V program nimamo
vključenih odraslih invalidnih oseb v starosti do 65 let. Sredstva za plače in druge spremljajoče stroške za 8
delavk zagotavlja v celoti občinski proračun, 4 delavke pa so zaposlene preko programa
SUBVENCIONIRANIH ZAPOSLITEV, kar pomeni, da Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja za vsako
zaposleno delavko minimalno bruto plačo, razliko pa zagotavlja občinski proračun. Minimalna bruto plača
znaša 101.611,00 SIT, delavke pa prejemajo bruto plačo v višini od 137.000, 00 SIT do 157.000,00 SIT,
kar je odvisno od stopnje izobrazbe in delovne dobe delavke. V strošek bruto plače še niso všteti stroški
izobraževanja, prevoza na delo, regresa za prehrano in regresa za letni dopust.
V laški občini smo lahko zadovoljni z doseženim na področju razvoja pomoči na domu, če ocenjujemo
socialno oskrbo na domu v smislu gospodinjske pomoči in pomoči pri vzdrževanju osebne higiene. Manj
pa smo storili na pomoči pri ohranjanju socialnih stikov oz. ozaveščanju celotnega prebivalstva občine o
kakovostni starosti z vidika vseh človekovih potreb, nujnosti osebne priprave na starost v srednjih letih ter
priprave občine in civilne družbe na izjemno povečan delež starega prebivalstva v prihodnje.
Razvojni načrt
Predlagani razvojni program predstavlja nadaljevanje programa iz leta 1999, z željo, da bi do leta 2005
zadostili potrebam naših občanov po pomoči na domu.
Glede na to, da je pri 12 zaposlenih delavkah procent vključenosti starejše populacije v pomoč na domu
2,3%, načrtujemo postopne dodatne zaposlitve, da bi do leta 2005 dosegli 3,1% vključenost v okviru
javne službe. Potrebe po pomoči na domu so velike in se že tudi dogaja, da ne moremo ustreči vsem
potrebnim pomoči.
Planiramo, v skladu s pogodbo z Zavodom RS za zaposlovanje o subvencioniranju zaposlitev delavcev v
pomoči na domu, da bi v letu 2003 s 1.3.2003 zaposlili dodatno 2 delavca in 1.7. 2003 še dva delavca. To
bi pomenilo povišanje števila vključenih oskrbovancev za 16. Tako povišanje bi predstavljalo 3,1 %
vključenost starejših nad 65 let v program pomoči na domu.
Skupno število zaposlenih v programu POMOČ NA DOMU bi tako v letu 2005 znašalo 16 ustrezno
usposobljenih delavcev – negovalcev na domu.
Organizacija javne službe
Ocenjujemo, da je organizacija javne službe za pomoč na domu pri Centru za socialno delo trenutno še
ustrezna. Ugotavljamo pa, da taka organiziranost ,zaradi posebnih metod dela z uporabniki storitev
pomoči na domu, vse več je namreč uporabnikov s specifičnimi starostnimi problemi in boleznimi, ki
poleg vse večjega števila uporabnikov, zahtevajo vse večji obseg dela z vse zahtevnejšimi metodami dela,
presega obseg dela centra za socialno delo. Poleg tega je izvajalska naloga centra nekoliko v nasprotju z
njegovo nadzorno funkcijo nad službo pomoči nad domu. Naloga centra za socialno delo je v odkrivanju
možnih uporabnikov, izvajanje službe pa je naloga službe za pomoč na domu.
Ker v veliko primerih ne gre več samo za preprosto občasno pomoč pri gospodinjstvu, marveč za stalno
prisotnost oz. možnost nuditi pomoč v vsakem trenutku, kar zahteva tudi 24 urno prisotnost te službe, bi
morali razviti tudi tehnično podporo te službe z ustrezno strokovno usposobljeno ekipo. Pri zadnjem gre
za ustanovitev centra za pomoč na domu kot sestavnega dela mreže javnih služb na področju socialnega
varstva.
Center za pomoč na domu je organizacijska enota namenjena pozitivni socialni kontroli, nujnemu klicu ali
informacijsko usklajevalni vlogi, ki združuje prejemnike pomoči, ponudnike pomoči ter strokovnjake na
področju socialne gerentologije in zdravstvenega varstva.

Organizacija skupne javne službe za socialno oskrbo na domu in pomoč na domu
podprta s komunikacijsko tehnologijo
Gre pravzaprav za ZDRUŽITEV DVEH RAZLIČNIH OBLIK pomoči starejšim, ki bi bili lahko
združeni v eni javni službi za pomoč na domu:
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1. JAVNO SLUŽBO ZA SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, ki obsega:
- gospodinjsko pomoč,
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
- organiziranje skupin starih za samopomoč, z vključevanjem prostovoljcev
2. CENTER ZA POMOČ NA DOMU
- s telekomunikacijskimi sredstvi omogoča dostop do nekaterih socialnih servisov neodvisno od
geografske oddaljenosti in zagotavljanje obveščanja zdravstvenih in drugih služb o nujnem obisku
oz. pomoči ( obisk delavcev iz pomoči na domu, obisk zdravnika, nujno ukrepanje gasilcev,
policije ipd.)
Medtem, ko je v občini javna služba za pomoč na domu že dobro razvita, bi bilo potrebno Center za
pomoč na domu vzpostaviti na novo.
3. OSKRBOVANA STANOVANJA
Z vzpostavitvijo Centra za pomoč na domu (vzpostavitev komunikacijskega sistema) in vključitvijo
stanovanj v domu upokojencev v sistem centra za pomoč na domu – opremljenost stanovanj z
ustreznimi aparaturami. Postopoma je možno s širitvijo komunikacijskega sistema (posebni telefonski
aparati z alarmnim gumbom) razširiti število oskrbovanih stanovanj, tudi na vsa stanovanja, kjer bivajo
starejši.
Skupna nova služba bi bila ustanovljena za uresničevanje naslednjih ciljev:


NEPOSREDNO DELO Z UPORABNIKI OZ. ZA UPORABNIKE
- zaznavanje potreb za pomoč na domu (CSD Laško),
- sprejemanje zahtev za pomoč na domu,
- svetovanje in informiranje,
- izvajanje socialne oskrbe na domu,
- izvajanje programa skupin starih za samopomoč,
- načrtovanje individualnih programov oskrbe na domu za tiste osebe, ki bi sicer potrebovale
institucionalno varstvo,
- organiziranje pomoči na domu,
- spremljanje in nadziranje izvajanja pomoči (CSD Laško);



ORGANIZACIJSKO-KOORDINACIJSKO DELO
- koordiniranje izvajanja pomoči na domu,
- koordiniranje socialne oskrbe na domu,
- organiziranje mreže skupin starih za samopomoč,
- povezovanje izvajalcev storitev socialnega in zdravstvenega varstva,
- organiziranje timskega dela različnih strokovnih profilov in različnih odgovornih nosilcev pomoči
na domu;



ANALITIČNO-RAZVOJNO DELO
- analiziranje stanja socialne oskrbe in pomoči na domu (analiza uporabnikov storitev in
izvajalcev),
- vzpodbujanje za nadaljnji razvoj servisne mreže izvajalcev pomoči na domu in širjenje mreže
uporabnikov,
- strateško načrtovanje širjenja programa;



INFORMACIJSKO DELO
- zagotavljanje računalniškega zbiranja podatkov – baze podatkov uporabnikov storitev in
izvajalcev,
- zagotavljanje možnosti izmenjave podatkov z bazami drugih informacijskih sistemov,
- zagotavljanje skladnosti dela z zahtevami o varnosti in zaščiti osebnih podatkov;
- sooblikovanje nacionalnega informacijskega sistema.
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Organizacijske zahteve:
1. opredelitev organiziranosti centra (organizacijska enota javnega zavoda, javni zavod, koncesionar)
V našem primeru bi bila najbolj racionalna oblika organiziranosti v samostojnem javnem zavodu ali
javna služba s koncesijo z dvema organizacijskima enotama:
- Socialna oskrba na domu,
- Center za pomoč na domu.
2. ustrezna notranja organiziranost centra (vodstvena, administrativna, finančna)
Službo bi vodil vodja službe, ki bi opravljal hkrati tudi nalogo vodje organizacijske enote Centra za
pomoč na domu in Javne službe za socialno oskrbo na domu. Javno službo za socialno pomoč na
domu bi v organizacijskem smislu vodil koordinator socialne oskrbe na domu, zagotoviti je potrebno
tudi administrativno moč. V tako oblikovanem zavodu bi bilo v upravi oz v neposrednem
organiziranju dela zaposlenih:
- 1 direktor oz. vodja centra, ki je hkrati vodja obeh organizacijskih enot,
- 2 koordinatorja,
- 1 finančni delavec (ali zagotovitev finančne službe v občinskih službah).
4. izdelan sistem odgovornosti vključenih v izvajanje programa obeh služb
Sistem odgovornosti vključenih v izvajanje obeh služb bi bil izdelan v času konkretne organizacije
službe – sistemizacija.
5. finančna konstrukcija za delovanje javne službe za pomoč na domu
Program javne službe za pomoč na domu je plačljiva, kar določajo: 100.člen Zakona o socialnem
varstvu (Ur.l.RS, št.54/92, 56/92, 13/93, 42/94 – odl. US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in
6/02), Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l., št. 52/95, 2/98) in
Uredba o merilih in kriterijih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS,
št.38/02).
Razliko med plačili uporabnikov in dejansko ceno programa zagotavlja lokalna skupnost, višina tega
deleža je torej odvisna od plačilne sposobnosti uporabnikov. Ceno socialno varstvenih storitev
sprejema na predlog službe, ki storitev izvaja, lokalna skupnost oz. njen pristojni organ.
Za zagonska sredstva in delna sredstva za tehnično opremljenost centra za pomoč na domu lahko
lokalna skupnost kandidira na razpis pristojnega ministrstva. Točnih informacij kdaj bo in ali sploh bo
ponovno objavljen razpis še nimamo, zadnji tak razpis je bil objavljen v letu 1999.
Program socialne pomoči na domu je financiran:
- s plačili uporabnikov,
- s subvencioniranjem zaposlitev v tem programu in
- s sredstvi lokalne skupnosti.
Tehnične zahteve,
ki se nanašajo na ustanovitev nove službe – center za pomoč na domu
1. Ustrezni prostorski pogoji skladni s sanitarno-tehničnimi zahtevami, v okviru katerih sta ločena
prostora v skupni izmeri najmanj 20 m².V Laškem se nam ponuja enkratna priložnost organizacije te
službe v objektu, ki je sicer namenjen starejši populaciji – v domu upokojencev na Savinjskem
nabrežju (v lasti ZPIZ), ki razpolaga z ustreznimi prostori;
2. zagotovitev najmanj treh zunanjih telefonskih linij;
3. namenska komunikacijska oprema za klic v sili (community alarm);
4. komunikacijska infrastruktura vezana na javni telefonski sistem (posebni telefonski aparati);
5. ob klicu zagotovljen dvosmeren pogovor med centrom in uporabnikom klicne naprave;;
6. oprema atestirana za delo v Sloveniji oz. so zanjo pridobljena ustrezna soglasja za uporabo;
7. telekomunikacijska oprema je združljiva z opremo pilotnega centra za pomoč na domu v Ljubljani;
8. ustrezna računalniška (informacijska in administrativna) podpora delu centra z delovnim okoljem
Windows ( računalniške podatkovne baze, samodejna registracija klicev, računalniške kartoteke
uporabnikov, računalniško evidentiranje storitev , ...);
9. sprejemljiva cena komunikacijske opreme centra in opreme pri uporabniku;
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10. zagotovljeno vzdrževanje in servisiranje aparaturne (klicne, sprejemne naprave in računalniki) in
programske opreme;
11. zagotovljeni tehnični pogoji za rast in širitev telekomunikacijskega in informacijskega sistema za
območje ( občina Laško in občina Radeče).

Možnosti ustanovitve samostojne javne službe za pomoč na domu
V laški občini obstajajo tako možnosti za spremembo lokacije službe za pomoč na domu, kot tudi
ustanovitve samostojne službe.
Lokacija:
Ocena dosedanje lokacije:
Sedež službe za pomoč na domu, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Laško, je na Trubarjevi ul.3 v
I. nadstropju.
DOSTOPNOST
Lokacija je, kar se tiče arhitekturnih ovir neustrezna, ker do pisarne službe vodijo strme stopnice, ki
onemogočajo dostop invalidnim osebam, prav tako pa je otežen dostop starejšim ljudem, vsaj tistim, ki
pomoč potrebujejo,saj so praviloma starejši ljudje gibalno ovirani.
USTREZNOST PROSTOROV:
Prostori so neustrezni tudi zaradi tega, ker so premajhni. Na razpolago je samo majhna pisarna, velika cca
5 m2. Velikost pisarne ne ustreza pogojem širitve delovanja – organiziranje službe Centra za pomoč na
domu, ki zaradi nujne opreme zahteva vsaj 20 m2 velik prostor.
Možna lokacija:
Možna lokacija bi bila v pritličnih prostorih v več stanovanjski zgradbi, namenjeni stanovanjem
upokojencev na Savinjskem obrežju 6 ( last ZPIZ).
PREDNOSTI:
Služba bi bila locirana prav na mestu potreb, saj so tu locirane tudi druge organizacije in društva, ki se
ukvarjajo s problematiko starejših in tudi invalidnih oseb. Prav tako ta lokacija nudi možnosti širitve
delovanja službe pomoči na domu v smislu organiziranja pravega centra služb za problematiko starejše
populacije.
Prostori so laže dostopni tudi za invalidne osebe in osebe, ki se teže gibljejo.
Organiziranost
Dosedanja organiziranost ustreza dosedanjemu razvoju službe. Vsaka širitev vsebinskega delovanja službe,
kot je v tem gradivu predstavljeno, predstavlja za center za socialno delo preobsežno delo, ki ga center
glede na svoja javna pooblastila in ostale naloge v dosedanji kadrovski zasedbi ne zmore. Ne glede na to ali
je služba organizirana samostojno ali v okviru CSD Laško, je sčasoma nujno zagotoviti dodatne zaposlitve
za naloge vodenja službe in v skladu z normativi in standardi za področje socialno varstvenih storitev
zagotoviti ustrezno število koordinatorjev pomoči na domu. Naloga CSD Laško okviru javnih pooblastil
je strokovni nadzor in odločanje o subvencioniranju plačil socialno varstvenih storitev, ki jih služba za
pomoč na domu opravlja.
Glede na to, da statistični podatki kažejo na višanje števila starejše populacije, predvidoma bo čez 10 let
vsak tretji prebivalec Slovenije starejši od 65 let, je postopna širitev in razvoj službe nuja.
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● Investicije ●
Osnovna šola Debro
Izgradnja nove šole s telovadnico v Debru poteka po predvidenem časovnem planu tako, da bo gradnja,
vključno z novim športnim igriščem in zunanjo ureditvijo, dokončana v maju 2003. Koncem letošnjega
leta bo opravljen postopek javnega razpisa in izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo šolske opreme
in osnovnih učil. Šolo bo z novim šolskim letom 2003/2004, ko se v Sloveniji prične nova devetletna
osnovna šola, obiskovalo 300 učencev od 1. do 9. razreda iz novega šolskega okoliša, ki zajema naselje iz
območja Debro, Doblatine, Jagoč, Rifengozda, Slivnega, Zgornje in Spodnje Rečice, dela Tovstega in
Šmihela. Z izgradnjo nove šole Debro bodo tako tudi v matični šoli v Laškem ustvarjeni osnovni
prostorski pogoji za pričetek devetletne osnovne šole.

********************************** Slika: Debro.jpg **********************************
********* tekst: Za nove generacije …

Osnovna šola Anton Aškerc
S temeljito adaptacijo in preureditvijo obstoječih prostorov in novo šolsko opremo bodo tudi učenci od 1.
do 3. razreda osnovne šole Antona Aškerca v Rimskih Toplicah imeli ustrezne pogoje za pričetek nove
devetletne osnovne šole. Skupna vrednost obnovitvenih del in šolske opreme je veljala 50 MIO SIT.
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************************************ Sliki: Rimske.jpg *********************************
********* tekst: Pri pouku v novi učilnici …

Obnova vrtca Laško
V letu 2003 načrtujemo delno obnovo enote vrtca v Laškem. Gre za obnovo prostorov za najmlajše,
ureditev sanitarij, požarnih stopnic ter preplesk stavbnega pohištva.

Športno – plezalni center
Osrednja investicija v športni infrastrukturi v občini v prihodnjem obdobju je izgradnja športno plezalnega
centra kot prizidka k novozgrajeni šolski telovadnici pri osnovni šoli Debro. To bo prvi tovrstni športni
objekt v Sloveniji, ki naj bi bil namenjen, kot osrednji državni center, vadbi, pripravam in izobraževanju
športnih plezalcev, ter izvedbi tekmovanj državnega in mednarodnega ranga. V skladu s sprejetim
investicijskim programom in v sodelovanju s panožno športno zvezo, Komisijo za športno plezanje pri
Planinski zvezi Slovenije, naj bi sredstva zagotavljali v 54% deležu občina Laško, v 18% deležu Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport in v 28% deležu Fundacija za šport R Slovenije v letih 2003, 2004.
Projektantska vrednost investicije je 165.862.000,00 SIT. Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo sklep o
zagotavljanju sredstev, ki se bo prednostno upošteval pri pripravi razvojnih programov na področju
izgradnje športnih objektov za leto 2003 v Sloveniji. Za pridobitev sredstev Fundacije za šport pa se mora
občina prijaviti na njihov javni razpis v mesecu decembru 2002. Objekt bo izjemnega nacionalnega in
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lokalnega pomena za razvoj športnega plezanja, hkrati pa bo promoviral tudi turistično, zdraviliško in
športno ponudbo Laškega.

****************************** Sliki: Plezalni.jpg *******************************
********* tekst: Višje, hitreje in močneje … do stropa in naprej …

● Naša društva praznujejo ●
100 let rojevanja laških čebelarjev
Zgodovina laškega čebelarskega društva se začne davnega leta 1902, ko je bilo v Celju ustanovljeno
Čebelarsko društvo za spodnjo Štajersko, katere član je bil Anton Zdolšek, sodniški pripravnik v Laškem,
doma sicer iz Zagorja pri Ponikvi. Kot član upravnega odbora celjskega društva je začel združevati v
svojem čebelnjaku pod Šmihelom laške in okoliške čebelarje. Tako so bili postavljeni temelji društva, ki je
letos praznovalo svojo 100 letnico.
Letos smo v času prireditve Pivo in cvetje s svečano sejo počastili naš visoki jubilej in ob tej priložnosti
podelili vrsto priznanj Antona Janše, vsem najbolj zaslužnim za dobra dela v društvu. Z leti zbledijo
spomini na posamezne dogodke iz preteklosti, pisni dokumenti se izgubljajo in tudi živih prič je vse manj
in tako o preteklem delu ni več prave podobe. Da bi osvežili spomin na pretekle čase smo se odločili ob
tem jubileju izdati brušurico. Avtor brušure, naš čebelar Jure Krašovec, skuša v njej približati naše društvo
in čebelarjenje tako laikom kot čebelarjem. Za lažje spoznavanje čebelarskega dela širšim množicam smo
se predstavili tudi s čudovito razstavo avtorja Jožeta in Aljaža Majcna, ki sta nam s slikami, teksti in
rekviziti pričarala čebelarjenje v Laškem od davnih začetkov pa vse do danes.
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*********************************** Slika: Cebelarji.jpg ************************************
********* tekst: "Vodilni" roj laške čebelarske družine …

75 let Moškega pevskega zbora Laško
Začetek delovanja zbora sega v maj leta 1928. Danes zbor šteje 26 članov in pripravi štiri samostojne
koncerte na leto, sodeluje tudi na revijah in drugih prireditvah in večkrat sodelujejo na pogrebnih
svečanostih. Večkrat so sodelovali na pevskem taboru v Šentvidu pri Stični. Ob 70. letnici so izdali
brošuro in audio kaseto.

*********************************** Slika: MPZ_Lasko.jpg ************************************
********* tekst: Bo moj vnuk še pel domače pesmi …
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70 let Prostovoljnega gasilskega društva Sedraž
Prostovoljno gasilsko društvo Sedraž je v letošnjem letu praznovalo svojo 70. letnico delovanja. PGD
Sedraž je bilo ustanovljeno 4. 9. 1932, ko se je pripravljalnega sestanka udeležilo 86 občanov takratne Sv.
Jedrti in okolice. Gasilci so bili zelo zavzeti in so že leta 1935 nabavili sodobno motorno brizgalko podjetja
Rosenbauer, svoje prostore pa so imeli v mežnariji.
Želja po lastnem orodišču, se je sedraškim gasilcem uresničila leta 1952, ko je bilo to v osnovi zgrajeno.
Leta 1958 so orodišču dodali še stanovanje za hišnika in gasilski stolp. Prvo gasilsko vozilo so gasilci dobili
leta 1967.
V zadnjih desetih letih, so sedraški gasilci temeljito obnovili in povečali svoj gasilski dom, ter opremo.
V vseh letih se gasilci Sedraža lahko pohvalijo s svojim aktivnim in številčnim članstvom. Trenutno imajo
25 operativnih članov, 5 gasilskih veteranov, 22 gasilk in 45 članov gasilskega podmladka.

70 let Prostovoljnega gasilskega društva Vrh nad Laškim
29. junija 2002 smo gasilci PGD Vrh nad Laškim obeležili visok jubilej – 70 obletnico delovanja gasilskega
društva v našem kraju. Društvo je bilo ustanovljeno daljnega leta 1932, zato smo, še s toliko večjim
zadovoljstvom, ob tem pozdravili tudi še oba živeča ustanovna člana: Jožeta Tovornika in Janeza
Tovornika.
Prvi poveljnik je bil Ivan Markel, Ivan Zeme pa predsednik društva. Danes šteje društvo že 85 članov, od
tega je 42 operativnih gasilcev. V zdaj že častitljivo dolgem obstoju je društvo za svoje požrtvovalno
delovanje prejelo več priznanj in tekmovalnih pokalov. Vse od leta 1975 pa se redno udeležujemo tudi
vseh večjih prireditev in dogodkov v naši občini.

*********************************** Slika: GD_Vrh.jpg ************************************
********* tekst: Za uspešen lov na rdečega petelina …
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50 let Rdečega križa v Laškem
V Laškem že skoraj 50 let uspešno deluje ena največjih humanitarnih organizacij pri nas – Rdeči križ.
Območno združenje Rdečega križa Laško poleg laške, združuje tudi radeško občino. Da je delo na terenu
bolj uspešno, si območno združenje pomaga s trinajstimi posameznimi krajevnimi organizacijami RK.
Krajevne organizacije Rdečega križa so namreč tiste, ki imajo v svojih vrstah prostovoljne aktiviste, ki svoj
prosti čas namenijo tudi za dobro drugih. Da lahko svoje aktivnosti, ki so mnogokrat pomembne tudi za
skupnost kot celoto, izvajajo, pa na terenu vsako leto zbirajo finančna sredstva z letno članarino in s
prostovoljnimi prispevki.
Z njimi krajevne organizacije organizirajo srečanja starejših v kraju, kamor povabijo vse, ki so dosegli
določeno starost, ne glede na to, če so bili kdaj člani Rdečega križa ali ne, pomagajo pri organizaciji
krvodajalskih akcij in še zlasti pri srečanju krvodajalcev. Ob koncu koledarskega leta obiščejo svoje krajane
v domovih starejših in se spomnijo tudi drugih, osamljenih in bolnih s skromnim darilcem, predvsem pa
vse leto bdijo nad socialno problematiko v kraju in pomagajo ob koncu leta razdeliti tudi pakete najbolj
socialno ogroženim. Pomembno je tudi delo na področju zdravstveno vzgojne dejavnosti in dela z
mladimi v osnovnih šolah.
Kljub vsemu velja omeniti, da je bilo letošnje leto, tako za zaposlene v organizaciji Rdečega križa, kakor za
številne posamezne aktiviste, eno najtežjih, saj marsikdo afere v vrhu Rdečega križa Slovenije, zaradi enega
ali dveh posameznikov, ki je izbruhnila v začetku leta, ni mogel razumeti ali ni hotel razumeti. Veliko
tistih, ki za svoja dobra dejanja nikoli niso dobili nikakršnega plačila, je bilo ob aferi osebno prizadetih, saj
človek preprosto ne more razumeti, da tisti, ki bi morali razdajati denar socialno šibkim, skrbijo zgolj za
lastne vreče brez dna.
Edino plačilo številnim prostovoljcem je zgolj hvaležni stisk roke ob topli besedi, skromni pomoči in
morda odblesk sreče v očeh. Verjamemo, da bodo tisti, ki so zadevo zakrivili, za svoja dejanja tudi
odgovarjali, čeprav nam moralne in gmotne škode nikoli ne bodo mogli vrniti, saj so nam načeli bistvo
našega delovanja – načeli so vrednote, ki jih negujemo že polnih 138 let, odkar je Rdeči križ na svetu. Za
tisoče ljudi, ki to organizacijo potrebujejo in brez katere bi bili prazni v duši in srcu. In verjemite, zanjo se
je vredno boriti, za mnoge, ki bodo še kako potrebovali srečo in vsaj droben stisk roke v žalostnih
trenutkih.

30 let Društva invalidov občine Laško
Društvo invalidov občine Laško je bilo ustanovljeno leta 1973. Od takrat aktivno dela in združuje preko
700 članov.
Namen in cilji društva so združevanje invalidov v stanovsko organizacijo, pomagati pri rehabilitaciji in
normalizaciji življenja, spremljati rehabilitacijo in vključevanje v normalni tok življenja, pomagati pri
reševanju socialnih in drugih problemov, razvijati športno in kulturno dejavnost članov društva, skrbeti za
množičnost in popularizacijo svojega delovanja med invalidi in jih po prostovoljni odločitvi pritegne v
društvo.
Društvo je včlanjeno v ZVEZO DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE.

20 let Moškega pevskega zbora Sedraž
Moški pevski zbor deluje kot pevsko društvo pri Kulturnem društvu Sedraž. Ustanovljen je bil leta 1983 in
v njem prepeva 16 pevcev. Sodelujejo na proslavah, revijah, pogrebih in ob drugih priložnostih, ter so se
že večkrat udeležili pevskega tabora v Šentvidu pri Stični.
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*********************************** Slika: MPZ_Sedraz.jpg ************************************
********* tekst: Dober glas seže v deveto vas !
15 let KUD Lipa Rečica
Ob praznovanju obletnice je društvo pripravilo dva slavnostna koncerta, na katerih so se predstavile vse
skupine, ki sestavljajo to društvo: odrasla plesna skupina, mladinska šolska in predšolska skupina, moška
pevska skupina, ženska pevska skupina, Rečiški vokalni kvartet, dramska skupina in kranjceljpintarice.
Ob tej priložnosti so izdali tudi brošuro kjer so podrobneje opisali življenje in delo v društvu in delujoče
skupine v njem. Ob obletnici so zlasti poudarili velik pomen, ki ga ima društvo za osnovno nalogo, to pa
je iztrgati pozabi neprecenljive intelektualne zaklade iz skrinje preteklosti naših krajev.
Zanemarljiva ni tudi vzgojna plat, saj s tem bogastvom seznanjajo zlasti mlade. Le-ti tako koristno in
veselo izrabijo svoj prosti čas, ob enem pa se bodo, tako kot naši predniki, znali poveseliti ob ljudski igri,
zaplesati ljudski ples in zapeti staro ljudsko pesem tudi jutri.

●● TURIZEM ●●
● Sejmi ●
Občina Laško se je v letu 2002 predstavila na treh sejmih oz. borzah:

Alpe Adria v Ljubjani
Letošnja predstavitev na sejmu Alpe Adria v Ljubljani je potekala v okviru skupne predstavitve savinjske
regije pod blagovno znamko "Od Rinke do Sotle z naravo in tradicijo". V okviru Občine Laško so se
predstavili: Zdravilišče Laško, Turistično društvo Laško, Pivovarna Laško, Kmetijska zadruga Laško ter
Agencija za razvoj turizma in podjetništva občine Laško. Poleg predstavitev posameznikov so se na
skupnem prostoru odvijala srečanja, skupna promocija in kulturni program.
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Turistična borza v Beogradu
V mesecu aprilu smo se udeležili turistične borze v Beogradu. Na podlagi pogovorov s turističnimi
agencijami, obstaja v Jugoslaviji veliko povpraševanje po Sloveniji. Odprava viz bo gotovo omogočila
povečanje števila turistov iz te države.

Velesejem v Zagrebu
Zdravilišče Laško se je predstavilo na velesejmu v Zagrebu. En dan je bil namenjen tudi predstavitvi
celotne občine in njenih posebnosti. Na razstavnem prostoru je bila organizirana poskušnja piva in
mineralne vode, mesnih izdelkov, krušnih izdelkov in pogač ter prikaz izdelovanja rož iz papirja.

● Oddaja Mavrica ●
Razvedrilni program TV Slovenije je v poletnih mesecih pripravljal oddaje Mavrica, v katerih sta
tekmovala po dva kraja in na prijeten način prikazala njihove zanimivosti. Med predlaganimi petdesetimi
kraji je Laško prišlo v ožji izbor šestnajstih, in se pomerilo z Brežicami.
Laško so zastopali župan Jože Rajh, Jožica Škorja, Sandra Barachini, Suzana Pavlin, Tjaša Romih, Vesna
Sgerm, Jure Klepec, Tomaž Blagotinšek, Matjaž Pikl in Edi Pavlinc.
Ena od točk v oddaji je bila tudi »razglednica kraja«, ki jo je ekipa RTV snemala po tekstu učenke osnovne
šole. Med trinajstimi dobrimi nalogami učencev 7. in 8. razreda na temo »Moj kraj« je bila izbrana naloga
Nike Košak. .
V oddaji je bila predstavljena stara obrt Milene Kozmus, legenda o žegnanem studencu, slabost kraja in
ansambel Polka punce. Točke so bile predvsem promocijskega značaja, tekmovalnega značaja je bil kviz o
poznavanju kraja nasprotne ekipe in štiri tekmovalne športne točke.
Ob podpori polne tribune navijačev je ekipa Laškega zmagala.
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********************************** Slika: Mavrica.jpg *******************************
********* tekst: Zvesta (in glasna) publika ob snemanju oddaje …

●● PODJETNIŠTVO ●●
V okviru Občine Laško so se na na 35. mednarodnem obrtnem sejmu v Celju predstavili Turistično
društvo Laško, Zdravilišče Laško, Pivovarna Laško, Gostinstvo Laznik, Obrtna zbornica Laško, Agencija
za razvoj turizma in podjetništva občine Laško.

● Izvedene aktivnosti na podlagi Zakona o postopnem zapiranju RTH ●
in razvojnem prestrukturiranju Zasavja
Zakon o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje - Hrastnik zagotavlja sredstva za ustvarjanje prostorskih
in drugih pogojev za pospeševanje podjetniških vlaganj.
V letu 2002 sta bila izvedena naslednja projekta:
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Delna rekonstrukcija ceste v Breznem (2. faza).
Dokončanje rekonstrukcije občinske ceste in javne poti do podjetja EHO d.o.o. v Breznem bo omogočila
dostavo materiala s tovornjaki-priklopniki in s tem nemoteno proizvodnjo.
Zagotovitev pogojev za širitev Zdravilišča Laško.
Zaradi prostorske utesnjenosti Zdravilišča Laško med reko Savinjo, cesto in železniško progo se
zdravilišče širi na sever proti bencinskemu servisu. V okviru navedenega zakona so bila zagotovljena
sredstva za izdelavo strokovnih osnov za zazidalni načrt zdravilišča, odkup zemljišč in ureditev komunalne
infrastrukture.

●● KMETIJSTVO ●●
V letu 2002 je Občinski svet sprejel Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja
občine Laško.
Na podlagi le-tega so sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško predvidena za naslednje
namene:
1. Urejanje zemljišč
V okviru te postavke se izvaja sofinanciranje melioracij in urejanja pašnikov.
2. Nakup opreme in strojev za skupne kmetijske potrebe
Občina sofinancira nakup opreme in strojev za skupne kmetijske potrebe, ki jih vsako leto z razpisom
opredeli Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja.
3. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva
V okviru te postavke se sofinancirajo: izobraževanje za potrebe kmetijstva; analize za potrebe
kmetijstva; sofinanciranje tečajev, določenih na podlagi zakonov oz. tečajev za pridobitev specialnih
znanj; ogled mednarodnih kmetijskih sejmov.
4. Ekološko kmetovanje
Spodbujanje ekološkega kmetovanja se izvaja v obliki zagotovitve sredstev za izobraževanje kmetov o
ekološkem kmetovanju in financiranju kontrole.
5. Dopolnilne dejavnosti
V okviru te postavke se izvaja sofinanciranje investicij v razvoj dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje
za pridobitev ustreznega certifikata oz. izobrazbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti ter
sofinanciranje prevozov mleka.
6. Oskrbo travniških sadovnjakov
Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje strokovne oskrbe travniških sadovnjakov na kmetijah.
7. Projekte regionalnega in celostnega razvoja podeželja
V okviru navedene postavke se zagotavljajo sredstva za pripravo, izdelavo in izvedbo projektov
CRPOV, pripravo in izvedbo regionalnih projektov in druge raziskovalne naloge za potrebe
kmetijstva.

● Projekt CRPOV porečje Gračnice ●
Občina Laško je v letu 2001 začela z uvajalno fazo projekta CRPOV Porečje Gračnice. Končni rezultat
uvajalnega dela je razvojni projekt CRPOV, ki je podlaga za pridobitev državnih sredstev.
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V okviru uvajalne faze so bile izvedene delavnice, na katerih so bili oblikovani predlogi in prioritete
za projekte, ki se bodo v naslednjih letih izvajali na tem območju:
 ureditev turistično informacijske pisarne v Jurkloštru,
 ureditev Kulturnega doma v Trobnem dolu,
 ureditev sadne ceste v Brodnicah (prostori za skladiščenje, predelavo in trženje lokalnih izdelkov,
ostala dopolnilna ponudba),
 ureditev cestne infrastrukture,
 ureditev celostne podobe kraja,
 ureditev in obnova jezov na Gračnici,
 ureditev zbirke predmetov in fotografij vezanih za rudnik Trobni dol,
 ureditev vodovodov,
 ureditev in obnova mlinov ter žag na Gračnici,
 ureditev kartuzije in cerkve v Jurkloštru,
 ustanovitev turistično informacijskih točk v Trobnem dolu in Brodnicah.
Novi projekti, ki se bodo pojavljali v naslednjih letih izvajanja projekta CRPOV in bodo predlagani kot
prioritetni, se bodo naknadno vključevali v projekt. Prav tako se bo lahko, na predlog krajanov in
programskega sveta, zamenjal vrstni red izvajanja projektov. S tem ne bodo omejene možnosti izvajanja
projektov, za katere danes še niso dani pogoji, v naslednjih letih pa bi izvedba le-teh zagotovila nove
zaposlitve in razvoj podeželja.
V okviru projekta bodo sofinancirani tudi individualni projekti. Vsi nosilci še niso znani. Le-te bomo
vsako leto naknadno vključevali v projekt.
Sredstva za izvedbo skupnih projektov bomo zagotovili v okviru občinskega proračuna, sredstev krajevnih
skupnosti, državnih sredstev (Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarstvo), prav tako bodo s
finančnimi sredstvi ali delom sodelovali tudi krajani.
Sredstva za izvedbo individualnih projektov naj bi zagotovili investitorji sami. Pri tem bodo lahko
kandidirali na državna sredstva za dodelitev nepovratnih sredstev ali ugodnih kreditov (Ministrstvo za
kmetijstvo, Sklad za razvoj podeželja Ribnica).

Izvedba projektov iz naslova CRPOV porečje Gračnice
Na podlagi izdelanega razvojnega projekta CRPOV Porečje Gračnice se je Občina Laško prijavila na javni
razpis za sofinanciranje ukrepov prostorskega urejanja – obnovo vasi za leto 2002 in dobila nepovratna
sredstva za:
Ureditev turistično informacijske pisarne v Jurkloštru.
Turistično informacijska pisarna je predvidena v stolpu ob Kartuziji v Jurkloštru. Tu bo turistični vodnik
sprejemal naročila za turistična vodenja, dajal informacije, na razpolago pa bo tudi promocijski material
vseh turističnih nosilcev. Prostor je predviden tudi za sestanke turističnih nosilcev in krajanov, v
podstrešnem prostoru pa za predstavitev kraja in občasne etnološke razstave, vezane na širše območje
Jurkloštra.
Ureditev kulturnega doma v Trobnem dolu
Kulturno društvo Trobni dol je začelo graditi Kulturni dom Trobni dol iz lastnih sredstev že pred leti. Na
delavnicah projekta CRPOV je bila predlagana prioriteta dokončna ureditev Kulturnega doma.
1. faza ureditve, ki se je izvajala v letošnjem letu bo zagotovila osnovne pogoje za začetek izvajanja
dejavnosti v kulturnem domu (ureditev centralne kurjave, oblaganje lesenih stropov in postavitev notranjih
vrat). Kulturni dom v Trobnem dolu naj bi bil osrednje prizorišče vsega dogajanja v Trobnem dolu: tu naj
bi se izvajali kulturni umetniški nastopi, glasbeni koncerti, tu naj bi se srečevali domačini na različnih
sestankih, predavanjih in ostalih prireditvah.
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●● LOKALNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ●●
● Ceste ●
Podvoz Debro
V pomladanskih mesecih leta 2002 smo zaključili z največjo infrastrukturno investicijo v zadnjem
obdobju. Del sredstev v višini 74 MIO SIT so prispevale Slovenske železnice in sicer zaradi tega, ker bo
ukinjeno nivojsko križanje v vasi Debro. Izvajalec del je bilo podjetje Gradis d.d. iz Celja. Promet pod
novim podvozom je stekel že 20. decembra 2001. Glavna dela so bila zaključena v treh mesecih.

*********************** Slika: PodvozDebro.jpg ************************
********* tekst: Za večji red in varnost na cesti …
Ker obstaja bojazen, da bodo posamezniki kljub zaprtemu prehodu in prepovedi prečkanja prehoda
vseeno prečkali progo, smo za povečanje varnosti uredili pot. Pot je namenjena občanom, ki se vozijo z
avtobusom v smeri Celja in Laškega. Širina poti je 1,5 m in se s stopnicami navezuje na pot, ki vodi do
Lapornikov. Za dokončno ureditev te poti je potrebno izpeljati še določene geodetske aktivnosti, cenitve
in pripraviti kupoprodajne in služnostne pogodbe. Omenjena pot se pri Cepuš navezuje na traso bodočega
hodnika za pešce, ki ga nameravamo zgraditi v letu 2003. Z dokončno ureditvijo hodnika za pešce do
avtobusnih postaj pri distribucijskem centru Pivovarne Laško, bomo zagotovili večjo prometno varnost
našim občanom.
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Prestavitev semaforja za pešce pri Zdravilišču Laško
Že dalj časa je obstoječi prehod za pešce predstavljal črno točko v smislu prometne varnosti. Kljub
utripajoči rumeni luči je mnogokrat prihajalo do prometnih situacij, ki so ogrožale predvsem pešce.
Za prestavitev prehoda za pešce proti Laškemu je bilo potrebno pripraviti vso ustrezno projektno in
upravno dokumentacijo. Investitor izgradnje je bilo Zdravilišče Laško, Občina Laško in Ministrstvo za
promet – DRSC, ki je prispevalo svoj delež tako, da je sofinanciralo vso elektrifikacijo. Celotna vrednost
investicije je znašala 11 MIO SIT.

******************************** Slika: Semafor.jpg ************************************
********* tekst: Rdeča pravi stoj, zelena nič se ne boj!

Obnovitvena dela na cesti Brezno-EHO z ureditvijo križišča
Z ureditvijo lokalne ceste LC200170 in križišča smo pričeli v poznem poletju leta 2001.
Del sredstev je bilo pridobljenih iz naslova zapiranja rudnika Hrastnik – Trbovlje za ohranjanje delovnih
mest(Ministrstvo za gospodarstvo). Preostala sredstva je zagotovila občina Laško in podjetje Eho d.o.o., ki
bo z realizacijo tega projekta nudilo boljše pogoje za ohranjanje delovnih mest. Križišče ob regionalni cesti
je pomenilo oviro večjim tovornim vozilom, ki niso mogli zapeljati proti podjetju EHO zaradi nepravilnih
gabaritov križišča in cestišča.
Ureditev je bila razdeljena na dve etapi in sicer:
I. etapa ureditev LC 200170 od križišča na Breznem do podjetja EHO,
II. etapa ureditev križišča regionalne ceste z lokalno cesto in ureditev odseka lokalne ceste.
Vrednost prve etape je znašala dobrih 26 MIO SIT, urejena pa je bila cesta (sanacija in preplastitev) z
brežino ob Brezniškem potoku v dolžini 1300 m. Ojačane so bile vse mostne konstrukcije tako, da bo
lahko potekal preko njih tudi težji promet.
V okviru II. etape, ki je vredna 31 MIO SIT bo urejeno križišče in podaljšan propust pod regionalno
cesto. Za navedena dela pridobivamo upravno dokumentacijo na UE Laško, projektno dokumentacijo pa
je pripravilo podjetje IBT iz Trbovelj. V sklopu priprave investicije so bili razrešeni tudi lastniški odnosi, ki
dovoljujejo navedene posege v prostor. V primeru lepega vremena bomo z deli pričeli še konec leta 2002.
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Rekonstrukcija ceste Brstnik-Doblatina
V začetku leta 2002 je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo razpis za sofinanciranje projektov regionalne
infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. Pri pridobivanju sredstev je sodelovala tudi
Regionalna razvojna agencija Celje Savinjske regije, ki je zadolžena za regijsko usklajevanje interesov.
Rekonstrukcija ceste pomeni za občane boljšo povezavo z lokalnimi središči, ob poplavah pa edino
povezavo Laškega s Celjem. V primeru zaprtja magistralne ceste GI-5 (prometne nesreče) lahko po
rekonstruirani cesti steče promet v obe smeri do Štor in nadalje do Celja.
Z občino Štore je občina Laško kandidirala za rekonstrukcijo lokalne ceste Lipa-Jagoče, ki se prične v
štorski občini, del od Brstnika do Doblatine pa je še neurejen. Rekonstrukcija dela lokalne ceste je bila
izvedena v dolžini cca 3000 m. Dela je izvajalo podjetje CMCelje. Vrednost na laški strani je bila dobrih
53 MIO SIT. Ministrstvo bo po pogodbi v letu 2002 zagotovilo 12 MIO SIT v letu 2003 pa 19 MIO SIT.
Preostali del sredstev bo zagotovila občina Laško. Slovesna otvoritev je bila 8. novembra 2002.

******************************** Slika: Doblatina.jpg ************************************
********* tekst: Le ovinkov se ni dalo poravnati …
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Vzdrževanje občinskih cest
Redno vzdrževanje in upravljanje lokalnih cest v občini Laško izvaja JP Komunala Laško, že vse od leta
1991 dalje. Po takratni kategorizaciji je bilo 281 km občinskih cest od tega 93 km lokalnih in 188 km
krajevnih cest, s katerimi so upravljale Krajevne skupnosti. Z uveljavitvijo nove kategorizacije cest, po
odloku kategorizaciji občinskih cest v občini Laško iz leta 2001, so občinske ceste razdeljene na lokalne
ceste in javne poti.
Osnovni podatki o cestnem omrežju po novi kategorizaciji:






403 km občinskih cest (od tega 287 km moderniziranih)
133 km lokalnih cest
21 km asfaltiranih in dotrajanih lokalnih cest
29 km makadamskih lokalnih cest
270 km javnih poti

JP Komunala Laško vzdržuje vse lokalne ceste in pomembnejše javne poti v skupni dolžini 158 km.
Ostale javne poti vzdržujejo še naprej Krajevne skupnosti. Navedeni podatki nam povedo, da ima občina
Laško, zaradi naravnih danosti eno najbolj razvejanih občinskih cestnih omrežij v državi.
Trenutno stanje občinskih cest je slabo. Razlogov je več. Najpomembnejši je ta, da se je z zviševanjem
standarda ustrezno povečevala stopnja motorizacije in s tem gostota prometa, čemur pa stanje cestne
infrastrukture ni sledilo. Velika razgibanost območja občine, konfiguracija terena, slaba poseljenost in
kvaliteta gradnje imajo dodaten negativen vpliv na življenjsko dobo cest, ki ne presega niti 20 let. Prav
tako pa je v zadnjem obdobju občinski proračun namenjal realno vsako leto manj sredstev za redno
vzdrževanje cest in obnovitvena dela. V proračunu namenjena sredstva ne zadoščajo za normalno redno
vzdrževanje, izvajanje obnovitvenih del in potrebnih intervencij v primeru neurij in poplav. Največji
problem pa predstavlja zagotavljanje sredstev za sanacijo dotrajanih odsekov lokalnih cest, ki so bile
modernizirane (asfaltirane) pred več kot 20 leti. Trend vlaganja sredstev v občinsko cestno infrastrukturo v
80-ih in začetku 90-ih let, je zaradi izdaje obveznic občine Laško, kot vira za financiranje, zagotavljal
izvajanje modernizacij lokalnih cest, prav tako pa tudi njihovo obnovo. Če bi se takšna dinamika lahko
nadaljevala, vmes je namreč država prepovedala izdajanje obveznic občinam, bi bili modernizirani in
obnovljeni že skoraj vsi odseki lokalnih cest.
Občinski svet je zato leta 2000 sprejel Program sanacij lokalnih cest, izdelan na osnovi ustreznih
strokovnih kriterijev in način zagotavljana finančnih sredstev, ki že kaže prve pozitivne rezultate. V zadnji
štirih letih se je stanje delno izboljšalo, obnovljenih je bilo kar 33 km lokalnih cest. S takšno dinamiko bo
željen rezultat (solidno stanje cest) dosežen v obdobju 7-10 let.
JP Komunala Laško skladno z vsakoletnimi pogodbami o rednem vzdrževanju in varstvu lokalnih cest in
določenih javnih poti v občini Laško izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje in varstvo lokalnih cest in
pomembnejših javnih poti, kjer se odvija lokalni avtobusni prevoz in kjer je organiziran prevoz otrok v
šolo. Prav tako poteka preko Komunale tudi vsa koordinacija pri izvajanju obnovitvenih del in
modernizacij, tako lokalnih cest kot tudi javnih poti.
Za vzdrževanje manj pomembnih javnih poti so odgovorne krajevne skupnosti. Te predvsem gramozirajo
in plužijo ceste ter delno vodijo manjše investicije.
Občina Laško letno namenja za redno vzdrževanje občinskih cest približno 70 - 80 MIO SIT, za
obnovitve in modernizacije pa med 40 in 60 MIO SIT.
Tudi v letu 2002 se je nadaljeval trend pospešenega investiranja v občinsko cestno infrastrukturo,
nadaljevala se je praksa modernizacij neasfaltiranih cestnih odsekov in preventivnih sanacij dotrajanih
odsekov lokalnih cest. Saniranih oziroma moderniziranih je bilo kar 7,9 km v skupni vrednosti 57,7 MIO
SIT (brez podvoza Debro in neizvršenih del v letu 2002). Viri sredstev so bili zagotovljeni iz državnega
proračuna, občinskega proračuna, plačil krajanov in donacije Pivovarne Laško, ki je zagotovila kar 25 MIO
SIT. Brez donacije Pivovarne Laško bi bila realizacija investicij v lokalno cestno infrastrukturo v zadnjih
letih precej okrnjena, zato na tem mestu vodstvu Pivovarne Laško d.d. izrekamo iskreno zahvalo.
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Realizacija na področju cestne infrastrukture v letu 2002
relacija
KS
Realizacija v letu 2001 plačilo v letu 2002
Podvoz Debro
Laško
Trnovo - Sedraž
Sedraž
Šentrupert - odcepi
Breze
Tevče - Šempeter
M:Gradec
Zdani Most - odcepi
Z.Most
Planirano v letu 2001 realizirano v letu 2002
Lože – Konc
R.Toplice
Lahomno - Stopce
M:Gradec
Kuretno – Košir
Laško
Belovo – Sedraž*
Sedraž
Planirano v letu 2002
Brstnik – Doblatina
Laško
Reka – Nivice
M.Gradec
Velike Gorelce - Tovornik
Vrh
Večja vzdrževalna dela
vse
Debro skozi vas*
Laško
Obvoz Brance – žel.postaja*
Laško
Skupaj

* dela bodo realizirana v letu 2003.

kat

ukrep

dolžina vrednost
v km v MIO SIT

LC
JP
JP
JP
JP

Izgradnja novega podvoza
Modernizacija z asfaltno preplastitvijo
Modernizacija z asfaltno preplastitvijo
Modernizacija z asfaltno preplastitvijo
Modernizacija z asfaltno preplastitvijo

0,1
0,4
0,5
0,3

107,0
1,0
3,0
4,0
2,6

JP
JP
JP
LC

Sanacija odvodnjavanja in utrditev
Modernizacija z asfaltno preplastitvijo
Modernizacija z asfaltno preplastitvijo
Celovita asfaltna preplastitev

0,3
0,8
0,4
1,8

3,5
5,7
2,2
18,8

Modernizacija z asfaltno preplastitvijo
Modernizacija z asfaltno preplastitvijo
Modernizacija z asfaltno preplastitvijo
Sanacija ustroja in asfaltne preplastitve
ulica Celovita asfaltna preplastitev
ulica Izgradnja obvozne ceste

3,3
0,5
0,8
0,2
1,1
0,3
10,8

25,0
1,5
6,2
3,0
11,0
7,0
201,5

LC
JP
JP

LC+J
P

● Komunalni odpadki ●
Dejavnost GJS ravnanje s komunalnimi odpadki, ki zajema zbiranje, odvoz in deponiranje komunalnih
odpadkov izvaja JP Komunala Laško d.o.o., na celotnem območju občine. Leta 1996 je bil na Občinskem
svetu sprejet Program ločenega zbiranja odpadkov v občini Laško. Takrat je bilo v redni odvoz odpadkov
vključenih le 44% vseh prebivalcev, kar je predstavljalo velik problem za okolje. V občini je bilo kar 81
večjih divjih odlagališč odpadkov. Tudi komunalna deponija Modrič je bila neustrezna. Takratna cena in
zastarelost opreme ni omogočala posodobitve in razširitve sistema. Taksa, ki se je uvedla ob ceni l.1996 in
ki se je kasneje vključila v ceno, pa je omogočila pričetek postavitve sistema ločenega zbiranja odpadkov in
razširitev oskrbovalnega območja na celotno področje občine Laško. Sredstva zbrana s taksami so bila
porabljena za organizacijo in postavitev sistema, nabavo novih osnovnih sredstev - vozil in posod, ki so
omogočila tudi razširitev oskrbovalnega območja ter delno ureditev deponije.
V redni odvoz odpadkov je sedaj vključenih že preko 85% vseh prebivalcev, vso gospodarstvo, in
ustanove. Sistem ločenega zbiranja odpadkov je organiziran v vseh urbanih območjih, na ekoloških otokih,
kjer so posode za papir, plastiko in plastenke ter steklo, v naslednji fazi tudi za kovine. Vse, ločeno zbrane,
frakcije prevzameta Surovina in Dinos. Za ostale odpadke imajo vsi uporabniki tipske plastične posode
različnih velikosti 120, 240, 770, in 1100 l. Odvoz je organiziran tedensko, v urbanih področjih in
štirinajstdnevno na podeželju. V manjši meri so zaenkrat še v uporabi tudi kovinski zabojniki kapacitete
5m3, namenjeni težje dostopnim zaselkom. Prav tako se kovinski zabojniki še vedno ponekod uporabljajo
tudi pri odvozu iz gospodarstva.
Leta 2000 je bil sprejet nov Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Laško (Ur.l.RS št.43/00), ki
je dejavnost opredelil bolj kompleksno, definiral način in nosilce sanacije divjih odlagališč, merila za
oblikovanje cen in tarifni sistem, predvsem pa je dejavnost uskladil z novimi državnimi predpisi na
področju gospodarjenja z odpadki. Nekoliko kasneje je bil sprejet tudi Pravilnik o zbiranju odvažanju in
odlaganju komunalnih odpadkov, v katerem so opredeljene bolj tehnično operativne zadeve, vezane na
izvajanje dejavnosti.
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Letno se v občini Laško na deponiji komunalnih odpadkov Modrič zbere povprečno približno 19.500 m3
odpadkov. Od tega iz gospodinjstev 8.800 m3, iz gospodarstva in ustanov 9.200 m3; ostalih odpadkov,
predvsem gradbenih ruševin in kosovnega odvoza, pa je 1.500 m3. Po strukturi beležimo med
gospodinjskimi odpadki: 25% bioloških odpadkov, 15% stekla, 15%, papirja in kartona, 15% plastične
embalaže, 5% kovin in 25 % ostalih odpadkov. Pri odpadkih iz gospodarstva pa je struktura identična s
tem, da je nekoliko manj stekla, več pa lesnega odpada in plastičnih folij.
Deponija komunalnih odpadkov Modrič je ena tistih 25 deponij, ki se bodo zaradi uveljavitve nove
okoljske zakonodaje v Sloveniji morale po letu 2003 sanirati ali postopno zapreti. Izdelan je idejni projekt,
po katerem je predlagano zaprtje deponije z delno sanacijo, kar bi njeno življenjsko dobo podaljšalo do l.
2007. Do takrat bi predvidoma še lahko deponirali komunalne odpadke na njej. Po idejnem projektu je
predvidena tudi izgradnja sortirnice odpadkov s kompostarno, kjer se bodo zbirale in sortirale ločeno
zbrane frakcije odpadkov in kompostirali biološki odpadki. Prva faza izgradnje sortirnice je že v realizaciji
in sicer bo letos zgrajena jeklena skladiščna hala dimenzij 10 x 30 m in asfaltni plato, površine cca 1000 m2.
Investicijska vrednost znaša 25 MIO SIT. Viri sredstev za izgradnjo sortirnice odpadkov in kompostarne
so zagotovljen s takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in iz državnih subvencij. Po
letu 2007 pa bomo deponiranje preostanka odpadkov preusmerili na sosednji deponiji, ki bosta postali
regijski in sicer Unično v občini Hrastnik za Zasavje in Bukovžlak v občini Celje za Celjsko regijo. Do
takrat bo potrebno temeljito razvejati sistem ločenega zbiranja odpadkov na ekoloških otokih, na
območju celotne občine, v vseh naseljih, da bo za deponiranje ostalo čim manj neuporabnih odpadkov.
Sanacija in zaprtje deponije ter izgradnja reciklažnega dvorišča in kompostarne bo stala več ko 150 MIO
SIT.

● Javne površine ●
Tržnica Laško
Nova tržnica bo nadomeščala v Odloku starega mestnega jedra Laško predvideni prostor za tržnico na
Valvazorjevem trgu. Sprememba odloka starega mestnega jedra Laško za tržnico so bile objavljene v
uradnem listu številka 40/2002.
Mesto Laško ima kot mesto s poudarkom na starem mestnem jedru tradicijo, na katero smo se sklicevali
pri načrtovanju novega prostora za tržnico. Tržnica bo dobila svoje prostore v delu občinske zgradbe,
stojnice pa bi postavili za vhodom v market Izbira. Projekt tržnice bo zajemal vse potrebne površine za
normalno funkcioniranje tržnice. Vhod v javne sanitarije ter servisne prostore pa bo z dveh strani, skozi
občinsko dvorišče in nasproti le tega. Tržnica bo v prostor vključevala do deset prostorov oziroma stojnic
za dejavnosti tržnice.

Žalnice
V letu 2001 je bil potrjen plan urejanja in prevzema vseh žalnic pod okrilje JP Komunale Laško. V
občinskem razvojnem programu in vsakoletnem proračunu so namenjena določena sredstva za izgradnjo
novih žalnic.
Tako je v letu 2002 KS Zidani most pridobila vso projektno in upravno dokumentacijo za pričetek gradnje
nadomestne mrliške vežice v Širju. Na podlagi razpisa male vrednosti je občina Laško podpisala pogodbo
za izvedbo vseh del na objektu. Z deli se je pričelo v mesecu septembru 2002, objekt pa bo končan v
prihodnjem letu. Vrednost vseh del je 13,6 MIO SIT.
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******************************** Slika: Zalnica.jpg ************************************
********* tekst: Za spoštljiv in dostojen spomin …

●● OSKRBA S PITNO VODO IN KANALIZACIJA ●●
● Vodovod ●
Letos minevajo štiri leta odkar je oskrba z vodo v upravljanju Pivovarne Laško in za širitev okoliških
vodovodov pod okrilje Občine Laško. V navedenem obdobju so bili zgrajeni primarni vodovodi: Trnov
hrib, Trije studenci II in III etapa, Ojstro. Na zgrajeno primarno omrežje je bilo možno priključiti tudi
sekundarno omrežje (Trnov hrib, Log, Velike Grahovše, Ojstro, črpališče Trate, rezervoar Trobni dol).
Investicijska vrednost zgrajenih vodovodov, objektov in naprav znaša preko 310 MIO sit, omrežje je bilo
podaljšalo za 32 km.
V letu 2001 je občinski svet sprejel strategijo razvoja oskrbe s pitno vodo v občini Laško in terminski
plan. Opažamo, da bo, zaradi pomanjkanja sredstev, terminskemu planu zelo težko slediti.
V letu 2002 je bila do konca pripravljena projektna dokumentacija za vodovod Rimske Toplice – levi
breg. Izveden je bil javni razpis za najugodnejšega izvajalca, ki pa še ni izbran. V postopku je pridobivanje
upravne dokumentacije – gradbeno dovoljenje. Načrtujemo, da bomo pričeli z deli v zimskih mesecih. Z
izgradnjo vodovoda bi občani Strenskega, Globokega, Lož, Konca, Brstovnice in Vodiškega imeli vodo iz
javnega omrežja. V Rimskih Toplicah bodo izboljšane zdajšnje vodovodne karakteristike. Poleg
primarnega vodovoda (ocenjena vrednost okoli 90 MIO SIT) dolžini 5860 m načrtujemo tudi izgradnjo
sekundarnega omrežja.
V poletnih mesecih leta 2002 je 28 gospodinjstev Ojstrega pričakalo vodo iz javnega vodovoda.
Sekundarno omrežje je bilo izgrajeno tudi v Trnovem (8 gospodinjstev) Klenovem (9 gospodinjstev) in
Logu (5 gospodinjstev). Če bo vreme ugodno nameravamo z deli na vodovodu Belovo (14 gospodinjstev)
pričeti še v letu 2002.
Za izgradnjo sekundarnega omrežja prispevajo svoj delež tudi občani.
V letu 2003 bo glavna prioriteta izgradnja vodovoda Rimske Toplice. Pričeli pa bomo tudi s snovanjem
projektne dokumentacije za vodovod Debro, Rifengozd in Poreber.
Za predel Zidanega Mosta načrtujemo razpis za izbor upravljalca vodovoda, ki bo registriran za
opravljanje tovrstne dejavnosti in bo skrbel za vse zakonsko predpisane obveznosti.
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● Kanalizacija ●
V letu 2002 smo nadaljevali z izgradnjo sanacije kanalskega sistema Žikovca II in III etapa, kar bo v
končni fazi pomenilo izboljšanje kakovosti vode in okolja. Vrednost obeh etap znaša 39 MIO SIT.
Vse leto so potekale priprave za pridobitev prostorskih dokumentov za izgradnjo čistilne naprave in
kolektorskega omrežja. Ti dokumenti so pravna podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj za pričetek
gradnje. V letu 2003 bomo prednostno pričeli z izgradnjo čistilne naprave in kolektorskega sistema Laško
– Modrič. Pri finančni konstrukciji smo upoštevali tudi prispevke vsake stanovanjske enote. Višina
priključnine bo odvisna od porabljene vode v enem letu. Tako bo orientacijska vrednost priključnine
stanovanjske hiše za 4 osebe 500 EUR.
Znesek bo obračunavan 2 leti, vsak mesec ob izstavitvi računov za vodo. Vsako gospodinjstvo bo
moralo individualni sistem odpadnih vod ločiti na fekalni del in meteorni del. Fekalni individualni sistem
bo priključen na ločeni kanalizacijski sistem omrežja, ki bo vodil na čistilno napravo.

●● PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ ●●
● Plani ●
V letu 2001 je Občina Laško zaključila s spremembami prostorske planske dokumentacije. Že v novembru
2001 je občinski svet sprejel program priprave za nove spremembe planske dokumentacije, zatem pa tudi
programe priprave prostorsko izvedbenih aktov za:
- Spremembe plana za čistilno napravo Laško in kolektor Laško – čistilna naprava – Rimske Toplice,
- lokacijski načrt za čistilno napravo Laško,
- lokacijski načrt za kolektor Laško –čistilna naprava-Rimske Toplice
- Spremembe plana za ureditev reke Savinje – ovinek Marija Gradec – ovinek Udmat.
- Spremembe plana za industrijski obrat za predelavo in trženje mesa s transportom KZ
- Laško- Sevce
- ureditveni načrt za industrijski obrat za predelavo in trženje mesa s transportom KZ
- Laško- Sevce
Poleg navedenih večjih tematskih sklopov sta pri spremembah plana zajeta tudi manjša posega na
najboljša kmetijska zemljišča v k.o. Sedraž in k.o. Rifengozd (ažuriranje stanja, širitev stavbišča in gradnja
dovozne ceste do obstoječih stavbišč in gozdnih površin)

Spremembe plana – dopolnitev v letu 2002
Občina Laško je objavila spremembe in dopolnitve prostorske planske dokumentacije v letu 2001 v
Uradnem listu 86/2001. Navedeni odlok je spremenjen in dopolnjen z dopolnitvami in spremembami za
izgradnjo čistilne naprave, izgradnjo tlačnega kolektorja Laško-ČN-Rimske Toplice, ureditev reke Savinje
in izgradnjo industrijskega obrata za predelavo in trženje mesa s transportom KZ Laško-Sevce.
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Za vse navedene posege v prostor je bilo potrebno spremeniti prostorski plan in sprejeti tudi prostorske
izvedbene akte, ki so pravna podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo.
Ker gre za tematske sklope:
– čistilna naprava,
– kolektor Laško-ČN-Rimske Toplice,
– Ureditev reke Savinje (ovinek Marija Gradec-vključno z ovinkom Udmat) in
– Industrijski obrat za predelavo in trženje mesa s transportom KZ Laško-Sevce,
predstavljamo spremembe plana in sprejem prostorsko izvedbenih aktov skupaj.

Čistilna naprava
Naselji Laško in Rimske Toplice nimata urejenega čiščenja komunalnih odplak. V strnjenem delu obeh
naselij je sicer zgrajeno kanalizacijsko omrežje, vendar odplake iztekajo v Savinjo brez predhodnega
čiščenja. Razen komunalnih odplak predstavljajo tehnološke odplake Pivovarne Laško dodaten vir
onesnaženja vodotoka Savinje.
V občini Laško so v preteklem obdobju načrtovali izgradnjo kolektorja in čistilne naprave za naselje Laško
in čistilne naprave za naselje Rimske Toplice. Izdelanih je bilo več študij, določeni so bili tudi rezervati za
lokacije čistilnih naprav (Marija Gradec za Laško in vzhodno od bazena v Rimskih Toplicah).
Tehnološki razvoj na področju čiščenja odplak in preveritve ekonomske utemeljitve gradnje dveh čistilnih
naprav sta kot najprimernejšo rešitev predlagala gradnjo ene čistilne naprave za obe naselji.ČN je
predvidena v bližini deponije komunalnih odpadkov v naselju Modrič, kapaciteta pa je 38.000 PE. Na tej
lokaciji se bodo čistile tudi teh. odpadne vode Pivovarne Laško. Ureditveno območje lokacijskega načrta v
Modriču meri 2,33 ha, funkcionalno zemljišče znotraj ograje ČN pa 1,26 ha.
Za nemoteno delovanje ČN bo potrebno zgraditi naslednje objekte: pogonska zgradba za komunalni del,
pogonska zgradba za namene čiščenja teh. odpadnih vod pivovarne, bazen za mešanje, rezervoar za
kondicioniranje, reaktor, rezervoar za plin, kombiniran bazen, črpalna postaja za usedline, odlagališče za
blato, postaja z ventilatorji, koagulator, silos za apno, prostor za centrifugo blata, zgoščevalnik blata, jašek
za prevzem fekalij, transformatorska postaja, cisterna za pogonsko gorivo.
Kot končen produkt pri dokončnem čiščenju teh. odpadnih vod bo tudi plin, ki se bo po povratnem vodu
transportiral do kotlarne Pivovarne Laško.
Vsi načrtovani objekti čistilne naprave ter cevne povezave morajo biti izvedene vodotesno. Skladišča
nevarnih snovi morajo biti načrtovana v skladu s pravilnikom.
Vsa oprema in kasnejše delovanje bosta morala biti v skladu z veljavno zakonodajo in izkazovati še
dopustne mejne vrednosti, ki ne bodo negativno vplivale na bližnjo in širšo okolico, zlasti velja to za hrup
in zrak.

Kolektor Laško - čistilna naprava - Rimske Toplice
Z izgradnjo ČN bo potrebno zgraditi tudi kolektorski sistem tlačnih vodov iz Laškega in Rimskih Toplic.
Poleg teh naselij bodo v kanalski sistem vključena tudi naselja, Marija Gradec, Strmca, Spodnja Rečica,
Jagoče, Debro, Lahomno in Globoko. Poleg tlačnih vodov za prebivalstvo bodo potekali še tlačni
transportni vod za tehnološke odpadne odplake Pivovarne Laško, plinovod za bioplin, predvideni
vodovod, kabelska kanalizacija in podzemni el. vod visoke napetosti 20 kV.
Transportni tlačni vodi iz Laškega bodo dimenzij 280 mm za potrebe komunalnega dela, 280mm za
potrebe tehnoloških odplak Pivovarne Laško, plinovod 125mm. Možna je tudi varianta, da bi se vodovod
za potrebe ČN širil iz Laškega (DN 200). Iz Rimskih Toplic je predvidena dimenzija tlačnega
transportnega voda 140mm.
Načrtovani kolektor iz Laškega bo potekal od pivovarne do naselja Marija Gradec po robu cestnega telesa
regionalne ceste R 3681. Nadalje vodi trasa od Marija Gradca do železniške postaje v Rimskih Topicah v
cestnem telesu lokalne ceste L200030. Ob izgradnji kolektorja bo potrebno zagotoviti varnost in
nemoteno uporabo ceste, urediti zavarovanja.
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Kolektor v svoji celotni dolžini ne bo glede hrupa povzročal negativnih vplivov, saj je celotno območje že
obremenjeno s komunalnim hrupom (cesta in železnica). Izbrana tehnologija črpalk zagotavlja nižje
obremenitve s hrupom, kot jih dovoljuje uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

Ureditve reke Savinje na odseku:
ovinek Marija Gradec-vključno z ovinkom Udmat
Zaradi regulacijskih ukrepov na Savinji in njenih pritokih, neprimerne rabe vodnega in obvodnega
prostora Savinje v preteklosti, zaradi nedoslednega upoštevanja visokovodnega režima Savinje, kot tudi
zaradi neugodnih hidroloških razmer, se je v zadnjih desetletjih močno povečala poplavna ogroženost
naselja Laško. Vse, v zadnjem času predvsem negativne, posledice gorvodnih ureditev Savinje od zadnje
četrtine prejšnjega stoletja naprej se odražajo v Laškem. V obeh vodnih ujmah na Savinji v zadnjem
desetletju (1. november 1990 in 4. in 5. novembra 1998) je bilo Laško nedvoumno med najbolj prizadetimi
območji.
V preteklosti sta bila izdelana fizični in matematični model za preučevanje visokovodnega režima od
Laškega do izliva v Savo. Rezultati obeh so pokazali, da je poplavno varnost Laškega možno povečati z
delno prestavitvijo Savinje v marijagraškem ovinku (za cca 50-60 m v smeri proti državni cesti G1-5), s
preureditvijo izlivnega dela Lahomnice in z izboljšanjem prevodnosti struge Savinje pod marijagraškim
ovinkom. Ureditev vodotoka Savinje je načrtovana tako, da se poplavna ogroženost naselja Laško čimbolj
zmanjša, pri tem pa se zagotovijo še zadovoljivi pogoji za obstoj vodnega in obvodnega življenja.
Načrtovane ureditve so le del celovitih ureditev, ki jih je treba izvesti na Savinji za izboljšanje poplavne
varnosti naselij ob njenih brežinah. V končni fazi bodo vsi načrtovani ukrepi na povodju Savinje imeli
pozitiven učinek na gorvodne, kot tudi dolvodne odtočne razmere.
Že takoj po izvedbi ureditev se bo pokazal pozitiven učinek na gladine visokih voda do železniškega
mostu v Laškem. Po hidravličnih izračunih se bodo, z izvedbo teh ukrepov, gladine visokih vod Savinje s
povratno dobo 100 let pri železniškem mostu v Laškem, znižale za cca 90 cm glede na evidentirane 100 –
letne visoke vode novembra 1998.
Celotno območje ureditve reke Savinje zavzema cca 32,57 ha v skupni dolžini 3675 m reke. Območje je v
k.o. Lahomšek, k.o. Laško, k.o. Šmihel, k.o. Sedraž. Načrtovane ureditve posegajo v samo strugo reke
Savinje in Lahomnice.
Območje na levem bregu rečnega zavoja pod naseljem Marija Gradec bo namenjeno športu, rekreaciji,
oddihu in kot prireditveni prostor v času turističnih prireditev. Za izvedbe občasnih prireditev se lahko
postavijo pomožni objekti.
V območju marijagraškega ovinka, na levem bregu, kjer se bodo zasipavale zemeljske mase, je treba
zgraditi nov cestni odsek. Pred podvozom pod železniško progo se odcepi cesta od regionalne ceste,
poteka po zasipu obstoječe struge, čim bližje železniškemu nasipu, prečka Lahomnico ter se priključi na
obstoječo cesto. S tem bo možno ukiniti križanje lokalne ceste z železniško progo.
Ker bo cesta prečkala reko Lahomnico, bo potreben nov most. Trasa novega odseka ceste je zasnovana z
voziščem širine 5,5 m od mostu čez Lahomnico do profila P33 pa z obojestransko razširitvijo kot
asfaltirana površina za turistično festivalne prireditve.
V celotni ureditvi so zaradi nemotenega obstoja in razvoja biotopov načrtovane jazbice, peščena sipina in
ježe. Vegetacijo ob reki je treba v največji možni meri ohranjati, drugje pa prostor v kar največjem
možnem obsegu zasaditi z avtohtono vegetacijo.

Industrijski obrat za predelavo in trženje mesa s transportom KZ Laško-Sevce
Občina Laško je pri Razvojnem centru Planiranje d.o.o., Celje, naročila spremembe prostorskega plana za
industrijski obrat predelave in trženja mesa s transportom (parkirnimi površinami za tovornjake) v Sevcah.
Razlog, da je občina Laško pristopila k začetku realizacije za naveden objekt je v več vidikih in sicer:
- obstoječa lokacija industrijskega objekta predelave Kmetijske zadruge Laško je na neustrezni lokaciji v
neposredni bližini mestnega jedra Laško;
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obstoječi obrat ne izpolnjuje pogoje, ki jih določa v letu 2000 sprejet Pravilnik o tehnično, sanitarno
veterinarskih pogojih za klavno mesno predelovalne obrate,
Pravilnik stopi v veljavo novembra leta 2002;
- zaradi prostorskih omejitev na sedanji lokaciji v Laškem je širitev, ki bi bila potrebna zaradi
zagotovitve ustreznih pogojev in povečanja kapacitet nemogoča;
obrat s treh strani obdaja kompleks Pivovarne Laško, z ene pa cesta;
- z ukinitvijo klavnice in s posodobitvijo proizvodnje ter z ostalimi organizacijskimi ukrepi želi
Kmetijska zadruga Laško pridobiti tudi certifikat ustreznosti za izvoz svojih izdelkov v države EU;
- znotraj občine ni območij oziroma prostih površin za proizvodnjo dejavnost, pretežni del površin je
prostorsko omejenih in pozidanih;
- razvoj občine temelji tudi na novih delovnih mestih oziroma novih površinah, ki bodo le to
omogočala, predvsem pa v ohranjanju že obstoječih delovnih mest. Od dejavnosti predelave mesa v
Kmetijski zadrugi Laško je odvisno več kmetov iz občin Laško, Radeče, Hrastnik in Trbovlje. Vse
živali vzrejene na tem območju odkupijo in predelajo v lastnem obratu. Pomembno količino,
predvsem MPG in prašičev zadruga odkupi od rejcev iz ostalih delov Slovenije. Zaradi ohranitve
prireje, predvsem govedi in drobnice na izrazito hribovskem območju, želi zadruga zagotoviti stalen
odkup vseh tržnih viškov ter jih tržiti tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah EU.
V sklopu obrata bo del namenjen proizvodnji(predelava), pisarniški del, prodajalna, parkirišča za 18
tovornih vozil in parkirišče za osebna vozila(zaposleni, kupci v trgovini). Objekt bo dimenzij 85x15m in
44,5x36,5m. Etažnost je pritličje in nadstropje približne skupne višine 11,5 m. Po odloku bo potrebno
pozornost posvetiti ponovno ozelenitvi vseh zelenih površin še posebno ob vodotoku. V fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja bo potrebno opraviti tudi presojo vplivov na okolje. Iz odloka tudi
izhaja, da bo nenehno potrebno skrbeti za nadzor hrupa, kvalitete zraka in vode. Vsi parametri bodo
morali biti v skladu z veljavno zakonodajo in ne bodo smeli presegati mejnih še dopustnih vrednosti.
Kompleks bo na podlagi obstoječega priključka, ki se razširi, priključen na magistralno cesto. Fekalna
kanalizacija bo priključena s svojim vodom na ČN na levem bregu reke Savinje. Meteorne vode bodo
speljane v vodotok pred tem očiščene tudi v lovilcih olj in maščob. Tehnološke vode bodo pred
priključitvijo na javni kanal predčiščene na obratni čistilni napravi. Oskrba z vodo bo potekala iz
transportnega voda Rimske Toplice-Laško. Za nemoteno preskrbo z elektriko bo potrebna izgradnja
transformatorske postaje.
Z novimi spremembami plana bo občina pričela s svojimi aktivnostmi po sprejetju novega zakona o
urejanju prostora. Sprejetje zakona je predvideno v začetku leta 2003. Do takrat bodo strokovne službe
pripravile vse potrebne strokovne podlage za nove posege v prostor.

● Prostorsko ureditveni pogoji ●
Občina Laško je v letu 2001 pristopila k Spremembam in dopolnitvam prostorskih ureditvenih pogojev za
Občino Laško.
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško se nanaša na:
– razmejitev prostorske dokumentacije PUP med območjem bivše občine Laško in novo občino Laško,
– uskladitev prostorskega izvedbenega akta PUP s plansko dokumentacijo občine Laško (Spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Laško od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 46/87
in 44/88, Uradni list RS, št. 26/93, 86/01)) in s tem z obveznimi izhodišči državnih planskih aktov in
zlasti v pogledu:
– uskladitve mej ureditvenih območij v občini in obsega stavbnih zemljišč na območju razpršene
gradnje,
– dopolnitve za področje ohranjanja narave in kulturne dediščine,
– spremembe in dopolnitve za prometno omrežje, kolesarsko omrežje, elektroenergetsko omrežje ter
ostalo komunalno omrežje ter za področje ravnanja z odpadki in vodnogospodarske omejitve,
– dopolnitev s podrobnejšimi pogoji urejanja v ureditvenih območjih lokalnih oskrbnih središč Zidani
Most , Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert;
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določitev urbanističnih, oblikovalskih in drugih pogojev za posege v prostor ob upoštevanju ukrepov
za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja,
– določitev meril in pogojev za graditev ali prenovo objektov in naprav glede na njihovo lego, funkcijo,
velikost in oblikovanje.
Spremembe in dopolnitve prostorski ureditvenih pogojev odpravljajo veljavne odloke in sicer: odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za občino Laško (Uradni list SRS št. 35/87) in Spremembe in dopolnitve
tega odloka (Uradni list RS št. 8/90, 35/90, 43/90, 23/97, 3/98, 9/98, 38/99, 64/99, 76/00, 100/00).
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za posege v prostor:
– pogoje za celotno območje občine – za območje odprtega prostora in razpršene poselitve, za
ureditvena območja naselij in druga ureditvena območja ter
– dodatne in posebne pogoje za ureditvena območja naselij – lokalnih oskrbnih središč občine.
Vsebina predmetne dokumentacije obsega:
 besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih PUP,
 soglasja in pogoje pristojnih organov in organizacij,
 kartografski del s pregledno karto v merilu 1:25000, kartografski del s prikazom namenske rabe
prostora in varovanimi območji ter zbirnim prikazom infrastrukturnih ureditev v merilu 1:5000,
 podrobnejšimi pogoji urejanja v ureditvenih območjih lokalnih oskrbnih središč (Strokovne podlage
za usmerjanje nadaljnjega urejanja in razvoja sedmih naselij – lokalnih oskrbnih središč v Občini
Laško: Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert,
št.proj. 211/98).
Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije, za pridobitev lokacijskega
oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo, ter za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del za posege v
prostor.
Prostorski ureditveni pogoji urejajo celotno območje občine Laško, ki vključuje območja krajevnih
skupnosti: Breze, Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Rečica, Rimske Toplice, Sedraž, Vrh Nad Laškim
in Zidani Most.
Meja ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij, meje površin po namenu so določene v
grafičnih prikazih na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, v okviru prikaza namenske rabe
prostora z varovanimi območji, ki so sestavni del odloka.
Obravnavano območje PUP vključuje glede na namen in varovanje naslednje površine:
- območja za poselitev,
- ureditvena območja naselij,
- stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje,
- kmetijska zemljišča (najboljša in druga kmetijska zemljišča),
- gozdove,
- območje vodnogospodarskih ureditev in varovana območja vodnih virov ter vodnogospodarskih
omejitev v prostoru,
- varovana območja naravnih vrednot in kulturne dediščine in
- prometne površine, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Vsa zgoraj našteta območja so prikazana na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 v okviru
kartnega gradiva .
Poleg skupnih meril in pogojev se dodatna merila in pogoji nanašajo na ureditvena območja naselij Zidani
Most , Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert iz Strokovnih podlag
za usmerjanje nadaljnega urejanja in razvoja sedmih naselij – lokalnih oskrbnih središč v Občini Laško:
Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert, št. proj.
211/98.

● Izjemni posegi v prostor ●
Občina Laško je v prejšnjem letu pričela z zbiranjem vlog za uveljavljanje izjemnih posegov v smislu
sprememb družbenega plana Občine Laško. Vloge so lahko oddali tisti, oziroma jih še lahko oddajo, ki so
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želeli doseči spremembo namembnosti zemljišč v zazidljive parcele. V tem letu smo prejeli več kot
trideset vlog.
Poudarek pri izjemnih posegih je na primerih, kjer se pojavlja stanovanjska stiska, predvsem pa na
podeželju, od koder so vloge pogoste. Zakonodaja na tem področju trenutno preprečuje razpršeno
pozidavo, zato je nemalokrat ovira občanom na poti do pridobivanja gradbenih dovoljenj.
Na našem oddelku sprejemamo vloge, ki jih obravnavamo skladno z določenimi postopki, vendar pa
verjetnost pozitivne rešitve ni pri vseh vlogah enaka. Vloge po obravnavi na našem oddelku in po
pridobivanju mnenj strokovnih služb pošljemo na dokončno reševanje na pristojna ministrstva. Torej gre
za postopek, ki se obravnava in rešuje ciklično in zahteva, veliko mero potrpljenja vseh, v postopku
udeleženih strani.

● Strokovne podlage za zmanjšanje poplavne nevarnosti ●
v Savinjski regiji
Na medregijskem usklajevanju je bilo dogovorjeno, da Regionalna razvojna agencija Celje za Savinjsko
regijo kandidira za državna sredstva ministrstva za gospodarstvo za pripravo strokovnih podlag za
zmanjšanje poplavne ogroženosti celotne regije. Za ta namen je bila podpisana pogodba med
ministrstvom za gospodarstvo in občino Laško, ki je nosilka izvajanja te naloge. Ker je bila naša občina
izbrana kot nosilka naloge, smo pripravili javni razpis za izbiro izvajalca za pripravo navedenih strokovnih
podlag. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Hidrosvet d.o.o., s katerim je bila podpisana
tudi izvajalska pogodba v vrednosti 18 MIO SIT.
Namen strokovnih podlag je prikazati stanje vod v Savinjski regiji (Savinja, Sotla, Dravinja), ki ob
določenih trenutkih čedalje bolj ogrožajo nižinski svet ob rekah.

●● GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI ●●
● Priprava in pridobitev zemljišč ●
Opremljanje stavbnih zemljišč je bilo izvedeno v Debru v območju stanovanjske soseske KS3.
Na tem delu je predvidena gradnja sedmih individualnih stanovanjskih hiš in poslovno stanovanjskega
objekta ter v nadaljevanju tudi blokovna gradnja.
Območje je bilo komunalno opremljeno z dovozno cesto v makadamski izvedbi. Vzporedno z izgradnjo
ceste je bila izvedena javna kanalizacija, zgrajen javni vodovod in hidrantno omrežje, elektroenergetsko
omrežje, telekomunikacije, KATV ter priključki na plin.
Za prodajo gradbenih parcel na tem območju je bil izveden postopek dveh javnih razpisov v časopisu
Novi tednik in Delo. Preko razpisa je bilo odkupljenih pet gradbenih parcel.
Še vedno je možno kupiti komunalno urejene parcele za gradnjo dveh individualnih hiš in parcelo za
gradnjo poslovno stanovanjskega objekta za mirno, naselju primerno obrtno storitveno dejavnost.
V nadaljevanje zazidave od Marketa Debro ob cesti proti Rečici potekajo priprave za
stanovanjsko gradnjo. Stanovanja bodo grajena za prodajo in neprofitna stanovanja.

blokovno

Na osnovi začete investicije smo še poplačali stroške gradnje glavne ceste G 1-5 s podvozom v Debru.
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Opremljanje stavbnega zemljišča za potrebe šole Debro je delno že potekalo vzporedno z gradnjo objekta.
Potrebno pa bo še zgraditi celoten sistem odvajanja meteornih in fekalnih vod, rekonstrukcijo vodovoda,
izgradnjo nadomestne transformatorske postaje z dovodnimi priključki, ureditev dovoznih cest in
parkirišč, izgradnjo športnih igrišč ter še drugo spremljajočo infarstrukturo.
Pri Zdravilišču Laško je bila odpravljena dolgoletna problematika varnega prečkanja pešcev in kolesarjev
glavne ceste s ureditvijo semaforja prehoda za pešce.

 ●● STANOVANJSKO GOSPODARSTVO ●●
»Kje smo doma?
Kjer najdemo toplino
in varno zavetje,
kjer vladata medsebojno zaupanje
in ljubeča skrb,
kjer ima vsak za vsakogar
čuteče srce.«

Phil Bosmans

In prazna stanovanja so dom postala …
V novih devet stanovanj smo v oktobru 2002 končno lahko vselili prve stanovalce. Stanovanjski sklad
Občine Laško je z najemom bančnega posojila v višini 67 MIO SIT in s 40 odstotki lastnih sredstev uspel
zagotoviti dovolj sredstev za nakup šestih dvosobnih, dveh enoinpolsobnih ter enega enosobnega
stanovanja. Na ta način smo postali lastniki 28 novih neprofitnih stanovanj v celotnem stanovanjskem
kompleksu in izpraznili lestvico za dodelitev neprofitnih stanovanj na območju Občine Laško.

********************************* Slika: Stanovanje.jpg *******************************
********* tekst: Ljubo doma, kdor ga ima …
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Sreča mladih družin ob primopredaji ključev je dodatna motivacija za nadaljnje zagotavljanje kar
največjega števila kvalitetnih stanovanj, tudi za tiste, ki se zaradi svojih dohodkov uvrščajo na lestvice za
dodelitev socialnih stanovanj.
Na področju oddaje socialnih stanovanj se, pomanjkanju stanovanj navkljub, konkretno srečujemo s
problematiko oddaje stanovanj na območju krajevnih skupnosti Šentrupert, Zidani Most in Jurklošter.
Prosilci za najem se namreč zelo neradi odločajo za bivanje na teh območjih, čeprav so stanovanja
obnovljena in primernega standarda. Iz navedenega verjetno lahko zaključimo, da stanovanjska stiska vseh
ni tako huda. Za tiste, ki so pripravljeni najeti stanovanje tudi izven strogega centra, pa v Prilogi 3
objavljamo razpis za območje Krajevne skupnosti Zidani Most.
Ne samo nakupom novih, tudi vzdrževanju starih …
stanovanj vsako leto znova namenimo precejšnja sredstva. V letošnjem letu smo v okviru investicijskega
vzdrževanja stanovanj porabili preko 15 milijonov tolarjev, od tega kar 5 milijonov za popravila starih in
ponekod izdelave povsem novih kopalnic (v stanovanjih na Mestni ulici, Trubarjevi ulici, Zidanem Mostu,
Jurkloštru, Poženelovi ulici in Badovinčevi ulici). Nekoč nova stanovanja v soseski na Badovinčevi ulici so
stara preko 20 let, kar pomeni, da se začenja faza večjih vzdrževalnih del, tako na objektih, kot v samih
stanovanjih.
Popolnoma smo obnovili stanovanji v vili Zidani Most in na Aškerčevem trgu 4/b. V Šentrupertu smo
financirali menjavo stavbnega pohištva na celotnem poslovno stanovanjskem objektu; na ulici XIV.
divizije 8, v Rimskih Toplicah, prispevali svoj delež k obnovi kotlarne, skupaj z zainteresiranimi solastniki
pa smo z obnovo delov fasad na Badovinčevi ulici prispevali k boljšemu izgledu soseske.
V prihajajočem letu …
nameravamo več energije usmeriti v staro mestno jedro Laško in sicer z obnovo streh na poslovno
stanovanjskem objektu Aškerčev trg 13, Aškerčev trg 4/b in Trubarjeva ulica 13. Zadnji objekt smo imeli
že dvakrat v programu, vendar ga zaradi pomanjkanja sredstev nismo mogli realizirati, v letu 2003 pa mu
nameravamo posvetiti več pozornosti (v načrtu je tudi menjava stavbnega pohištva na občinskih
stanovanjih). Izven mesta pa nameravamo dokončati že v letošnjem letu pričeti projekt obnove poslovno
stanovanjskega objekta Šentrupertu 93/a.
Na državni ravni …
 bo konec leta 2003 sprejet nov stanovanjski zakon s podzakonskimi akti, ki bo prinesel nekatere
novosti tako za lastnike večstanovanjskih stavb, kot za občine, ki bodo morale s svojimi odloki
opredeliti dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v stanovanjih in splošna pravila pri uporabi
stanovanj in stanovanjskih stavb ter obveznosti in pogojev za prenovo, izboljšave ter zunanji videz
stanovanj in stanovanjskih stavb.
 neprofitne najemnine ostajajo enotne, pri čemer bo po letu 2004 mogoč korektiv višine najemnine
zaradi lokacije (do največ 30%). Ker se glede na vsebino nekaterih izjav v medijih, v zvezi s tem
vprašanjem, na nas obrača veliko občanov, vam lahko v odgovor glede višine najemnine sporočimo,
da najemnine v občinskih stanovanjih v odstotku od vrednosti stanovanja od leta 2001 ostajajo na isti
ravni in jih tudi v letu 2003 ne nameravamo dvigovati.
 subvencijam najemnin zakon tudi v bodoče namenja vlogo osrednjega socialnega korektiva na
stanovanjskem področju. Najemniki socialnih in neprofitnih stanovanj, z nižjimi dohodki lahko še
vedno s posebno vlogo zaprosijo pri Občinski upravi Laško za znižanje najemnine.
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●● FINANCIRANJE IN PRORAČUN OBČINE ●●
V letu 2002 je planiran obseg občinskega proračuna bistveno večji od realizacije v letu 2001. Primerna
poraba je višja za 10%, drugi prihodki so višji za 16%, bistveno večji pa je obseg prihodkov iz naslednjih
virov:
– namenski prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje določenih nalog (investicije na področju
šolstva, cest in vodooskrbe ter sofinanciranje razvojnega prestrukturiranja gospodarstva),
– dolgoročna zadolžitev občine za izgradnjo šole v Debru in
– odprodaja občinskega premoženja.
Skupna višina občinskega proračuna za leto 2002 tako znaša 1.974 MIO SIT kar je 43% več kot v letu
2001.
Za leto 2003 predvidevamo za 4,3% manjši obseg proračuna kot v letu 2002. Zmanjšanje je posledica
nižjih prihodkov iz državnega proračuna za sofinanciranje določenih nalog, prav tako pa v letu 2003 ni
predvideno dodatno zadolževanje občine. Pri pripravi ocene ostalih prihodkov občine pa smo izhajali iz
izhodišč, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za finance in sicer:
– primerna poraba na prebivalca
85.945,00 SIT,
– rast obsega primerne porabe
9,3%,
– rast cen življenjskih potrebščin
5,1%.
Večji del proračuna občine je namenjen za financiranje nalog, ki jih mora občina izvajati na podlagi ustave
in zakonov, preostali del pa namenjamo zlasti investicijam. Tako v letu 2002 kot v letu 2003 je največ
investicijskih sredstev usmerjeno v adaptacijo in izgradnjo osnovnošolskih objektov (šola Rimske Toplice
in šola Debro). Poleg tega smo v letu 2002 zaključili prizidek in adaptacijo vrtca v Rimskih Toplicah. Z
obnovo kletnih prostorov v upravni zgradbi občine smo pridobili prostore za delovanje Študentskega,
mladinskega in otroškega centra, znatna sredstva pa so bila vložena tudi v izgradnjo podvoza v Debru,
obnovo občinskih cest in izgradnjo vodovodov. Tudi v letu 2003 bo največji del investicijskih sredstev
usmerjen na področje družbenih dejavnosti, kjer bomo nadaljevali z izgradnjo šole v Debru, in pričeli z
obnovo vrtca v Laškem in (v kolikor bomo uspeli pridobiti predvidena sredstva) pričeli z izgradnjo
plezalnega centra v Laškem. Nadaljevali bomo tudi z obnovo občinskih cest in izgradnjo vodovodov v
skladu s sprejetim programom.

●● OBČINSKA PRIZNANJA ●●
Občinski svet je v letu 2002 sprejel nov Odlok o priznanjih Občine Laško (UL RS, št. 40/02), ki določa
vrsto priznanj ter ureja postopek za njihovo podeljevanje.
V primerjavi s starim odlokom novi odlok podrobneje ureja priznanja Antona Aškerca, Jubilejno listino in
priznanje Zlata petica.

Priznanja podeljena v letu 2002 so:

● Jubilejna listina je bila podeljena:




Železničarski godbi Zidani Most, ob njeni 100. letnici delovanja.
Laški godbi na pihala, ob njeni 140. letnici delovanja.
Laškemu čebelarskemu društvu, ob 100. letnici delovanja.
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● Zlati grb Občine Laško so prejeli:




Kolektiv Izbire Laško d.d., za uspešno 50. letno poslovanje, ki kljub ostri konkurenci v regiji dosega
dobre poslovne rezultate in uspešno obnavlja svoje poslovalnice.
Društvo invalidov Občine Laško, za skrb in delo ter urejanje boljših razmer za življenje invalidov v
občini.
Jože Sadar iz Laškega, za njegovo dolgoletno vloženo delo in trud pri Košarkarskemu klubu
Pivovarna Laško.

● Srebrni grb Občine Laško so prejeli:




Prostovoljno gasilsko društvo Vrh nad Laškim, ob praznovanju 70. letnice obstoja društva.
Roman Očko iz Hude jame, za prizadevno delo pri razvoju krajevne skupnosti Rečica ter uspešno
prostovoljno delo v tamkajšnjem gasilskem društvu.
Jože Kapel iz Šentruperta, za dolgoletno aktivno delo v okviru krajevne skupnosti Breze in
tamkajšnjem gasilskem društvu.

● Priznanje Antona Aškerca
so ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika prejeli:
 Franci Lipovšek, Železniška godba Zidani Most, za izjemno uspešno sodelovanje v godbi in za vzgojo
in strokovno rast mladih godbenikov.
 Anton Debelak iz Laškega, za dolgoletno delo na področju ljubiteljske pevske dejavnosti.
 Stanislav Skalič, Moški pevski zbor Rimske Toplice, za življenjsko delo na področju pevske dejavnosti.

● Priznanje Zlata Petica
so ob zaključku šolskega leta 2001/2002 prejeli učenci osnovnih šol, ki so vse razrede uspeli zaključiti z
odličnim uspehom. To so:


iz Osnovne šole Primož Trubar Laško:
Tadej Korber, Anja Šrot, Lucija Švent, Rok Deželak, Rok Krašovec, Marko Šantej, Neva Grašič,
Alenka Hren, Mateja Slapnik, Urška Sojč, Iztok Hrastnik, Uroš Hrastovec, Matic Kozmus, Boštjan Paj,
Andreja Krašek, Mateja Medved, Maja Štraus, Eva Štruc, Janez Obrovnik, Jure Škorja, Urška Brinovec,
Špela Gobec, Anja Jerše, Nika Košak, Klaudija Kotar, Zala Lebič, Nina Lazar, Anna Ivačić, Ana Ulaga,
Doroteja Špec, Sandra Zvonar in Vesna Bezgovšek.



iz Osnovne šole Anton Aškerc Rimske Toplice:
Alenka Guček, Sanja Brečko in Rožle Krajnc.
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Bilten Občine Laško
izdaja Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Letnik 4
Izvod je brezplačen
Uredniški odbor
Zbornik urejajo delavci Občinske uprave Laško
- Jure Klepec - odgovorni urednik,
- Pavla Lapornik,
- Andreja Pavlič,
- Stanka Jošt,
- Tomaž Koprivc in
- Aljaž Majcen.
Naklada: 4500 izvodov
Priprava slikovnega gradiva: Uroš Krašek.
Tekste zbral in uredil: Tomaž Koprivc.
Članke dopolnila in lektorirala: Pavla Lapornik.
Oblikovanje in računalniški prelom:
Tisk:

SEZNAM AVTORJEV (po zaporedju člankov) :
- Uvodnik, Delo organov Občine Laško v letu 2002 – Jure Klepec;
- Lokalne volitve 2002 – Andreja Pavlič;
- Družbene dejavnosti, Javna dela, Center starejših Laško – Pavla Lapornik;
- Študentsko mladinski, otroški center Laško – Aljaž Cestnik;
- Ljubiteljska kultura – Ivan Medved, Območna izpostava JS RS za kulturne dejavnosti;
- Investicije – Jože Krašovec;
- 100 let rojevanja laških čebelarjev – Franc Šolar, ČD Laško;
- 75 let MPZ Laško, 20 let MPZ Sedraž - Ivan Medved, Območna izpostava JS RS za kulturne
dejavnosti;
- 70 let Prostovoljnega gasilskega društva Sedraž – PGD Sedraž;
- 70 let Prostovoljnega gasilskega društva Vrh nad Laškim – Stanko Selič, PGD Vrh nad Laškim;
- 50 let Rdečega križa v Laškem – Vlado Marot, OO RK Laško;
- 30 let Društva invalidov občine Laško – Društvo invalidov občine Laško;
- 15 let KUD Lipa Rečica – Erika Krašek, KUD Lipa;
- Turizem, Podjetništvo, Kmetijstvo – Sandra Barachini;
- Ceste, Javne površine – Luka Picej;
- Vzdrževanje občinskih cest, Komunalni odpadki – Marjan Salobir, JP Komunala Laško;
- Oskrba s pitno vodo in kanalizacija, Prostorsko načrtovanje in razvoj – Luka Picej;
- Tržnica Laško, Izjemni posegi v prostor – Uroš Krašek;
- Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – Olga Šola;
- Stanovanjsko gospodarstvo – Stanka Jošt;
- Financiranje in proračun občine – Bojana Kustura;
- Občinska priznanja – Andreja Pavlič.
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●● PRILOGA 1 ●●
Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in 1/2000), Pravilnika o
merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 18/92 in 53/99), določil Javnega
razpisa (objava Novi tednik št. 28, z dne 15. julija 1999) objavlja Občinska uprava Laško

P R E D N O S T N I R E D št. I
razvrstitve na občinsko listo za najem socialnih stanovanj
na območju Občine Laško, na dan 20. decembra 2002
Vrstni red na listi upravičenih do najema socialnega stanovanja je glede na izpolnjevanje zahtevanih
kriterijev, glede na število doseženih točk, ter ob upoštevanju že rešenih vlog, na dan 20. decembra 2002,
sledeč:
Zap.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
Število doseženih
št.
točk
1.
Blatnik Lilijana, Lože 6/b, Rimske Toplice
360
2.
Lapornik Andrej, Poženelova ul. 5, Laško
350
3.
Kamenšek Mateja, Rimska cesta 4/a, Laško
320
4.
Deželak Zdenka, Ojstro 19, Laško
300
5.
Vrečko Boris, Polana 46/a, Jurklošter
250
6.
Klinar Brigita, Reka 25, Laško
230
7.
Vrbnjak Andreja, Poženelova 1, Laško
190
8.
Deželak Agata, Rimska cesta 8/b, Laško
180
9.
Bartol Sebastjan, Marija Gradec 39, Laško
170
Lista je zaključena z zaporedno številko 9.
OBRAZLOŽITEV:
Na prednostni red uvrščeni upravičenci so se v roku prijavili na javni razpis za oblikovanje občinskih list
za najem socialnih in neprofitnih stanovanj in izpolnjevali splošne pogoje, določene v razpisu.
Vrstni red je bil določen na podlagi točkovnih meril po določbah Pravilnika o merilih za dodeljevanje
socialnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 18/92 in 53/99), uradno objavljen in dostavljen vsem
upravičenim do najema v marcu 2000. Ker se je v času od prve objave vrstni red bistveno spremenil se je
občinska uprava odločila, da ponovno objavi vrstni red na dan 20. decembra 2002.
Številka: 36001-16/99-03-05

TAJNIK OBČINE LAŠKO
Jurij KLEPEC
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●● PRILOGA 2 ●●
Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in 1/2000), Pravilnika o
merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 18/92 in 53/99), določil Javnega
razpisa (objava Laški zbornik, Letnik 3, December 2001) objavlja Občinska uprava Laško

P R E D N O S T N I R E D št. II
razvrstitve na občinsko listo za najem socialnih stanovanj
na območju Občine Laško, na dan 20. decembra 2002
Vrstni red na listi upravičenih do najema socialnega stanovanja je glede na izpolnjevanje zahtevanih
kriterijev, glede na število doseženih točk, ter ob upoštevanju že rešenih vlog, na dan 20. decembra 2002,
sledeč:
Zap.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
Število doseženih točk
št.
1.
Maček Boris, Cesta na Svetino 39, Laško
540
2.
Lapornik Robert, Tevče 32/a, Laško
460
3.
Šon Bojana, Pot na Šmohor 6, Laško
450
4.
Omerzu Aleš, Trubarjevo naselje 19, Rimske Toplice
410
5.
Kovče Ivica, Tevče 7, Laško
380
6.
Grbič Stanislav, Rimska cesta 2/c, Laško
340
7.
Vranovič Štefanija, Trubarjeva ulica 11, Laško
330
8.
Tovornik Majda, Celjska cesta 13, Laško
320
9.
Blatnik Irena, Laška vas 8, Laško
280
10. Papič Vesna, Strmca 9, Laško
280
11. Gregorin Robert, Valvazorjev trg 5, Laško
260
12. Gradišnik Martina, Velike Gorelce 16, Laško
250
13. Gorišek Drago, Marija Gradec 77, Laško
250
14. Gorišek Marjeta, Gozdec 14, Laško
250
15. Jurče Gabrijel, Čanžekova ulica 3, Rimske Toplice
220
16. Žumer Sabina, Lahomšek 7, Laško
200
17. Kekec Franc, Mestna ulica 15, Laško
190
18. Gal Bojana, Zdraviliška cesta 15, Laško
180
19. Omerzel Lina, Ulica XIV. Divizije 7, Rimske Toplice
170
20. Škorja Mateja, Tovsto 17, Laško
130
21. Hercog Aleš, Žigon 18, Laško
130
22. Rezec Martin, Rimska cesta 8, Laško
80
Lista je zaključena z zaporedno številko 22.
OBRAZLOŽITEV:
Na prednostni red uvrščeni upravičenci so se v roku prijavili na javni razpis za oblikovanje občinskih list
za najem socialnih in neprofitnih stanovanj in izpolnjevali splošne pogoje, določene v razpisu.
Vrstni red je bil določen na podlagi točkovnih meril po določbah Pravilnika o merilih za dodeljevanje
socialnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 18/92 in 53/99), uradno objavljen in dostavljen vsem
upravičenim do najema v aprilu 2002. Ker se je v času od prve objave vrstni red bistveno spremenil se je
občinska uprava odločila, da ponovno objavi vrstni red na dan 20. decembra 2002.
Številka: 36001-02/2002-16-03

TAJNIK OBČINE LAŠKO
Jurij KLEPEC
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●● PRILOGA 3 ●●
Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91, 19/91, 21/94, 23/96 in 1/2000),
Pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v
najem (Ur. list RS, št. 18/92 in 31/96) in Pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
(Ur. list RS, 18/92 in 53/99), objavlja Občina Laško - Občinska uprava

JAVNI RAZPIS
za oblikovanje občinske liste
za najem socialnih stanovanj na območju KS Zidani Most
I. Predmet razpisa
Oblikovanje občinske liste za najem socialnih stanovanj na območju Krajevne skupnosti Zidani Most.
II. Pogoji razpisa
Na tem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, ki izpolnjujejo sledeče splošne pogoje:
1. da so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem, prijavljenim na območju Občine Laško;
2. da prosilec ali kateri izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik primernega
stanovanja ali stanovanjske hiše;
3. da prosilec ali kateri izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, kot imetnik
stanovanjske pravice ali najemnik ni odkupil stanovanja po pogojih stanovanjskega zakona, in da mu
ni bila izplačana odpravnina v višini 30% od vrednosti stanovanja ob izselitvi;
4. da jim v času do uveljavitve stanovanjskega zakona ni bilo dodeljeno družbeno stanovanje, za katerega
so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.
Upravičenec do dodelitve socialnega stanovanja v najem je občan, ki poleg splošnih izpolnjuje še
sledeče pogoje:
- da dohodek družine ne presega višine, določene z zakonom o socialnem varstvu;
- da prosilec ali ožji družinski člani, ki z njim stalno prebivajo, niso najemniki primernega stanovanja
oziroma lastniki počitniške hiše ali počitniškega stanovanja ali druge nepremičnine;
- da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik premičnine, ki presega 25%
vrednosti primernega stanovanja.
III. Vsebina vloge:
Vloga za najem občinskega socialnega stanovanja mora vsebovati:
1. opis dosedanjih stanovanjskih razmer in poimenski zapis oseb, ki bodo z upravičencem živele v
stanovanju, ter sledeče priloge:
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– podatke o denarnih prejemkih za obdobje IX. – XI. 2002 in potrdilo o premoženjskem stanju;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo;
– druga ustrezna potrdila, s katerimi prosilec izkazuje premoženjske in socialno zdravstvene razmere
(npr. potrdilo pristojnega urada za delo, da je prosilec prijavljen v evidenci iskalcev zaposlitve ter
prejema oz. ne prejema denarno nadomestilo; izvid zdravniške komisije ipd.)
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IV. Splošna določila in rok za prijavo
1. Rok za oddajo vlog je 31. januar 2003 do 12.00 ure. Prosilci lahko vloge pošljejo po pošti ali osebno
oddajo v tajništvu Občinske uprave Laško, Mestna ulica 2, Laško.
2. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene v originalu ali v obliki overjene fotokopije.
3. Občinska lista bo oblikovana in javno objavljena v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
4. Vse informacije o razpisu lahko prosilci dobijo na telefonski številki 03 7338 712.
TAJNIK OBČINE LAŠKO
Jurij KLEPEC
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●● PRILOGA 4 ●●
Številka: 36003-01/2001-16-03
Datum: 20.12.2002
Občina Laško, Občinska uprava Laško, Mestna ulica 2, Laško, razpisuje na podlagi sklepa Občinskega
sveta Laško, št.: 36003-01/2001-16-03, z dne 11.04.2001,

JAVNO DRAŽBO
za prodajo stanovanjskega objekta Marijina vas 33, Jurklošter
I.

PREDMET PRODAJE

Na javni dražbi prodajamo stanovanjski objekt Marijina vas 33, Jurklošter, s pripadajočim stavbnim
zemljiščem in minimalno komunalno ureditvijo, za izklicno ceno 771.303,00 SIT. Predmet javne dražbe
obsega parc. št. 738 – pašnik 4.r. v izmeri 144 m2 in parc. št. 153 – stavba v izmeri 162 m2, obe z.k. vl. št.
120, k.o. Marijina vas. Stanovanjski objekt bo prodan po načelu »videno – kupljeno« na javni dražbi, ki bo
v sredo, dne 08.01.2003, ob 8.00 uri, v sejni dvorani Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.
******************************* Slika: MarijinaVas.jpg *********************************

II.

POGOJI JAVNE DRAŽBE

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o državljanstvu RS. Pooblaščenci
pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na TR Stanovanjskega
sklada Občine Laško, št.: 01257-3000000192, sklicna št.:1109000, ter predložiti dokazilo o plačilu varščine
in dokazilo o državljanstvu RS (za fizične osebe).
Plačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, pa bo
vrnjena v roku treh dni po končani javni dražbi brez obresti.
Dražitelj, ki bo na javni dražbi uspel, mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi, kupnino pa mora plačati v roku sedmih dni po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je dražitelj
od nakupa odstopil, že plačana varščina pa se mu ne vrne. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne
pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačana varščina pa se mu ne
vrne.
Davek na promet nepremičnin, stroške cenitve nepremičnine in druge stroške povezane s prenosom
lastništva mora plačati kupec. Kupcu bo predmet javne dražbe izročen v posest po plačilu celotne
kupnine.
III.

PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1. Javno dražbo vodi komisija za oddajo poslovnih prostorov in promet z nepremičninami.
2. Draži lahko tisti, ki je vplačal varščino in to dokaže s pisnim potrdilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pooblastilo.
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4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 20.000,00 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, na dražbi pa uspe tisti dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno, oz. predkupni upravičenec, če takšno ceno izenači.
6. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
7. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe, ugovore pa reši komisija takoj.
Podrobnejše informacije daje Stanka Jošt, Urad župana Občine Laško, tel.: 7338 712.
TAJNIK OBČINE LAŠKO
Jurij KLEPEC
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●● PRILOGA 5 ●●
Občina Laško, Občinska uprava Laško
OBJAVLJA
na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 47/97), Pravilnika o prodaji, oddaji za
gradnjo, oddaji v zakup (najem) in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Laško, z dne 17.04.2002 in s
sprejetim Proračunom Občine Laško za leto 2002 naslednji
JAVNI RAZPIS
za prodajo stavbnih zemljišč za gradnjo
v delu Zazidalnega načrta oznaka KS 3 v Debru, Laško.
1. Predmet prodaje sta naslednji stavbni zemljišči v katastrski občini Rečica:
– stavbno zemljišče, za gradnjo individualne enostanovanjske hiše, parc. št. 1230/5, v izmeri 968
m2, po izklicni ceni 9.265.629 SIT
in
– stavbno zemljišče, za gradnjo individualne enostanovanjske hiše, parc. št. 1230/8, v izmeri 511
m2, po izklicni ceni 7.118.730 SIT.
Izklicna cena zajema vrednost zemljišča, stroške priprave, komunalno opremo ter sorazmerni del
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč. Kupec je dolžan ob sklenitvi pogodbe poravnati še 20%
davek na dodano vrednost.
Na obeh parcelah je predvidena gradnja objektov tlorisnih dimenzij 10 x 12 m s prizidkom za garažo
in izzidanim podstrešjem ter enotnim tipom objektov.
2. Oddaja ponudb in obvezne priloge:
Rok za predložitev pisnih ponudb je 31. januar 2003, do 11.00 ure. Zainteresirani naj svoje ponudbe
dostavijo v zaprti ovojnici osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, z oznako na ovojnici »Ponudba, ne odpiraj – območje ZN KS 3.« Na ovojnici naj
bo napisano ime, točen naslov in telefon ponudnika.
Ponudniki lahko kandidirajo za eno ali obe zemljišči, vendar je posamezno zemljišče naprodaj
izključno kot celota.
3. Ponudbi je potrebno priložiti:
Ponudniki so dolžni predložiti potrdilo o vplačani varščini kot jamstvo za resnost ponudbe. Varščina
znaša 10% od skupne vrednosti stavbnega zemljišča, za katerega je dana ponudba, in mora biti
nakazana na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Občine Laško, št.: 01257-3000000192, s
pripisom: varščina za resnost ponudbe. Varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v prodajno
ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po odpiranju ponudb. Če uspeli ponudnik ne
sklene pogodbe varščina zapade.
4. Merilo, ki prinaša prednost pri izbiri, je:
– ponujena višja cena
V primeru, da bo več interesentov za iste gradbene parcele bo na javnem odpiranju opravljena ustna
javna dražba.
Javno odpiranje ponudb bo 31. januarja 2003, ob 12.00 uri, v sejni dvorani Občine Laško.
Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo obravnavala Komisija za oddajo stavbnih
zemljišč pri Občini Laško v 5 dneh po poteku razpisa. Občina Laško si pridržuje pravico, da razpisanih
stavbnih zemljišč ne proda. Sklep o izbiri bomo posredovali vsem ponudnikom v 8 dneh po
dokončnosti sklepa.
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5. Način in rok plačila:
Kupnino je potrebno poravnati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o prodaji nezazidanega stavbnega
zemljišča, v tolarski protivrednosti, na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Občine Laško.
6. Rok za sklenitev pogodbe je 30 dni od dokončnega sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo, proti dokazilu o plačilu 5.000 SIT, v tajništvu
Oddelka za GJS, okolje in prostor, na Občini Laško, vsak delovni dan od vključno 6. januarja 2003 dalje.
Plačilo za razpisno dokumentacijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Stanovanjskega sklada
Občine Laško, št.: 01257-3000000192, s pripisom: plačilo za razpisno dokumentacijo.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini Laško, Oddelek za GJS,
okolje in prostor, po tel. 7338 714 in 7338 735 ali osebno.

TAJNIK OBČINE LAŠKO
Jurij KLEPEC

