OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-11/2013
Datum: 23.10.2013
ZAPISNIK
18. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 25. septembra 2013, ob 17. uri, v Modri
dvorani Thermane Laško.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 22 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Z zamudo je prišla Danijela
Zupan.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se
nahaja v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.
3.

Franc Zdolšek
Uslužbenci občinske uprave:
Sandra Barachini
Dimitrij Gril

4.

Bojana Kustura

5.
6.
7.

Tanja Grabrijan
Andrej Kaluža
Luka Picej
Tisk, TV, ostali vabljeni:
Ivan Marovt
Boža Herek
Tina Vengust
Mojca Marot
Miran Korošec

8.
9.
10.
11.
12.

župan
direktorica občinske uprave
urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
urad župana
urad za GJS, okolje in prostor
urad za GJS, okolje in prostor
odvetnik
TV Krpan
Novi tednik
Žurnal
RTV Slovenija

AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 17. seje Občinskega sveta Laško, z dne
19.06.2013
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 17. seje z dne 19.06.2013.
Številka: 032-10/2013
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AD A3 Potrditev realizacije sklepov 17. seje z dne 19.06.2013
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 17. redne seje z dne 19.06.2013.
Številka: 032-10/2013
AD B Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal, da se s predlaganega dnevnega reda umakne točka 2/1 - Odlok o
razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Laško – skrajšani postopek.
Svetniška skupina DeSUS je predlagala, da se pred točko Predlog sklepa o imenovanju
direktorice JZ STIK Laško obravnava točka Razprava o trenutni situaciji Stika in potrebi po
imenovanju direktorja.
Predlagano je bilo, da se točki, za kateri je predvideno, da sta izključeni za javnost,
obravnavata javno. Podana je bila pripomba, da še nikoli ni bila nobena kadrovska zadeva
izključena za javnost. Na vprašanje, kakšna je zakonska podlaga, da se točki izključita za
javnost, je bilo pojasnjeno, da to narekuje Zakon o varstvu osebnih podatkov. Imenovanje
direktorice STIK-a se izključi za javnost, ker so v gradivu osebni podatki predlagane
kandidatke (vloga z življenjepisom in podrobnim opisom delovnih izkušenj). Ker lahko člani
občinskega sveta na seji razpravljajo o predlagani kandidatki ter o ostalih prijavljenih
(nepredlaganih) kandidatih in njihovih osebnih podatkih, se seja v tem delu tudi ne snema.
Predlog soglasja k sklepu razrešitve direktorice ZD se izključi za javnost zaradi občutljive
tematike v postopku razrešitve, ki še teče in bi razkritje podrobnih podatkov lahko škodovalo
njegovi izvedbi in morebitnem nadaljnjem sodnem postopku. V tem postopku gre za delovno
razmerje, kjer je prav tako potrebno varovati osebne podatke. Tudi pri informacijski
pooblaščenki so v telefonskem razgovoru potrdil, da je v takšnih postopkih, sploh pri
postopkih imenovanja direktorjev v javne zavode oz. podjetja, potrebno varovati osebne
podatke, ko je izbrana oseba potrjena oz. imenovana, pa se podatki lahko razkrijejo. Tudi v
postopku imenovanja direktorja Komunale Laško je bila vloga izbranega kandidata zaradi
varstva osebnih podatkov izključena za javnost. Glede na to, da Poslovnik občinskega sveta
Laško določa, da lahko občinski svet izključi javnost pri obravnavi posamezne točke, če to
terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja,
je bilo predlagano, da se o izključitvi javnosti posebej glasuje. Prav tako je bil podan predlog,
da se v bodoče pripravi gradivo na tak način, da bo lahko javno. Na predlog svetnika je
novinarka Mojca Marot povedala primer druge občine, kjer sejno gradivo pripravijo tako, da
kandidate označijo s številkami (npr. kandidat 1, kandidat 2, ...).
Na vprašanje, zakaj na dnevnem redu ni poročila WTE, je bilo odgovorjeno, da je bil sklep
komunalnega odbora, da se obravnava poročila prestavi na naslednjo sejo občinskega
sveta, saj je g. Bizjak na seji tega odbora razložil, da pogajanja še tečejo. Podana je bila
pripomba, da bi kljub temu lahko občinskemu svetu posredovali informacijo o trenutnem
stanju. Glede na to, da je gospodarski odbor, ki se je sestal pred komunalnim, obravnaval
dopolnjeno poročilo za leto 2012 in sprejel sklep, da se poročilo posreduje občinskemu
svetu, bi bilo prav, da se člane odbora seznani z razlogi, zakaj poročilo ne bo obravnaval
občinski svet.
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V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Salobir – LDS, Danijel Lapornik – SD,
Srečko Lesjak – SDS, Sandra Barachini – direktorica OU, Tanja Grabrijan – OU, Mojca
Marot – Žurnal, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je z večino glasov (14 ZA, 1 PROTI, 7 VZDRŽANIH) sprejel
naslednji
SKLEP:
Dnevni red se razširi s točko Razprava o trenutni situaciji Stika in potrebi po
imenovanju direktorja. Točka se obravnava pred Predlogom sklepa o imenovanju
direktorice JZ Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško.
Točke pri imenovanjih se ustrezno preštevilčijo.
Občinski svet Laško je z večino glasov (15 ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŽANI) sprejel naslednji
SKLEP:
Točki Predlog sklepa o imenovanju direktorice JZ Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško in Predlog soglasja k razrešitvi direktorice JZ
Zdravstveni dom Laško se ne izključita za javnost.

Občinski svet Laško je z večino glasov (15 ZA, 3 PROTI, 4 VZDRŽANI) sprejel naslednji
SKLEP:
Z dopolnjenega dnevnega reda se umakne točka 2/1 – Odlok o razveljavitvi Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško –
skrajšani postopek.
Ostale točke s področja okolja, prostora in komunalne dejavnosti se ustrezno
preštevilčijo.
Številka: 032-11/2013
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Področje proračuna
1/1
Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.
junija 2013 z oceno realizacije za leto 2013
1/2
Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013
2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1
Predlog obveznih razlag prostorskih izvedbenih aktov:
• Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih Občine Laško
• Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 - del)
• Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
• Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro
- skrajšani postopek
2/2
Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2013
3. Imenovanja
3/1
Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2013
3/2
Razprava o trenutni situaciji Stika in potrebi po imenovanju direktorja
3/3
Predlog sklepa o imenovanju direktorice JZ Center za šport, turizem, informiranje
in kulturo Laško
3/4
Predlog soglasja k razrešitvi direktorice JZ Zdravstveni dom Laško
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4. Vprašanja in odgovori
5. Razno
AD B1/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do
30. junija 2013 z oceno realizacije za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podala Bojana Kustura.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je podal predlog, da se, ker je na postavki
"prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU" realizacija 0, pri proračunu za l.
2014 upoštevajo vsaj tisti projekti, ki že imajo gradbeno dovoljenje. Na postavki "mesto
prijazno invalidom", kjer je planiranih cca 30.000 EUR, je bila realizacija komaj 359 EUR –
predlaga, da se za občinski svet pripravi poročilo o izvajanju tega projekta, sredstva, ki bodo
ostala na tej postavki, pa se naj porabijo izključno za izgradnjo dvigala v ZD Laško.
Glede evropskih sredstev je bilo pojasnjeno, da so bili sklepi o odobritvi sredstev izdani aprila
in še kasneje, potem pa so se morali narediti še razpisi za izbor izvajalcev. Sanacija Vrtca
Laško se končuje, Kartuzija Jurklošter je že zaključena, vendar sredstev še ni nakazanih,
sredstva za dvigalo pa so predvidena v postavki energetske sanacije in obnove ZD Laško, ki
se bo pričela izvajati spomladi. Razpis za OŠ Rimske Toplice je bil že izveden, energetska
sanacija šol v Rečici in Zidanem Mostu pa se bosta izvajali v prihodnjem letu.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje
od 1. januarja do 30. junija 2013 z oceno realizacije do konca leta 2013.
Številka: 007-10/2011
AD B1/2 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne
proračunske rezerve do 31.8.2013.
Številka: 007-10/2011
AD B2/1

Predlog obveznih razlag prostorskih izvedbenih aktov:
- Odlok o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 – del)
- Odlok o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
- Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro
– skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
* pride Danijela Zupan (23 prisotnih)
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V razpravi je bilo opozorjeno, da je zaradi vodnega koridorja regulirane Savinje do meje z
občino območje Laškega še bolj ogroženo. Zaskrbljujoč je predvsem Marijagraški ovinek, ki
bo hitri pritok vode le zajezil in bo območje še bolj poplavno ogroženo kot je bilo do sedaj.
Pojasnjeno je bilo, da so v zvezi s tem Thermana, Pivovarna in Občina Laško na ministrstvo
poslali že več dopisov, v ponedeljek pa je bil tudi sestanek z direktorjem Direktorata za vode
(ARSO), kjer je bilo izpostavljeno, da je treba urediti celotno območje od Laškega do
Zidanega Mosta, torej do izliva Savinje. Podan je bil predlog, da bi potem, ko bodo vse
zadeve s strani občine pripravljene za izgradnjo protipoplavnih ukrepov, državo opozorili, da
bomo vložili skupno tožbo, če bo Laško zaradi nerealizacije teh ukrepov spet poplavljeno.
V nadaljevanju je bilo izpostavljeno, da ima Savinja v Laškem cca pol metra nanosov, kar bi
bilo treba čistiti. Če bi bila struga poglobljena za pol metra, bi bilo Laško varnejše. Občina je
predlagala, da bi sama odstranjevala pesek, vendar je bilo rečeno, da je poseg v strugo
dovoljen le koncesionarju. Koncesionar sicer lahko dovoli odvoz, vendar to drago zaračuna.
Predlagano je bilo, da bi se v zvezi s to problematiko sklical sestanek za sprejem 10
interventnih ukrepov.
Podana je bila pripomba na gradivo, ki ga je pripravil M design, predvsem na vire (Wikipedia)
in veliko število napak, ki se pojavljajo v gradivu.
V razpravi so sodelovali: Danijel Dobršek – DeSUS, Matjaž Pikl – DeSUS, Jože Senica –
N.Si, Danijela Zupan – SDS, Matjaž Centrih – SLS, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme obvezno razlago Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško po skrajšanem postopku.
Občinski svet Laško sprejme obvezno razlago Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško v predloženi vsebini.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme obvezno razlago Odloka o ureditvenem načrtu
Zdravilišča Laško (KR 1 - del) po skrajšanem postopku.
Občinski svet Laško sprejme obvezno razlago Odloka o ureditvenem načrtu
Zdravilišča Laško (KR 1 - del) v predloženi vsebini.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme obvezno razlago Odloka o ureditvenem načrtu starega
mestnega jedra Laško po skrajšanem postopku.
Občinski svet Laško sprejme obvezno razlago Odloka o ureditvenem načrtu starega
mestnega jedra Laško v predloženi vsebini.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme obvezno razlago Odloka o spremembah in dopolnitvah
dela zazidalnega načrta KS 2 Debro po skrajšanem postopku.
Občinski svet Laško sprejme obvezno razlago Odloka o spremembah in dopolnitvah
dela zazidalnega načrta KS 2 Debro v predloženi vsebini.

5

Številka: 007-10/2011
AD B2/2 Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2013
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško je seznanjen z Zaključnim poročilom o izvedenih projektih po 23.
členu ZFO v letu 2013.
Številka: 371-23/2012, 371-22/2012
AD B3/1 Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2013
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Zlati grb se podeli dr. Jožetu Šircu za življenjsko delo na pedagoškem,
raziskovalnem in strokovnem področju.
2. Bronasti grb se podeli Majdi Velikonja za njeno prizadevno delo na kulturnem
in humanitarnem področju.
Številka: 032-13/2013
AD B3/2 Razprava o trenutni situaciji Stika in potrebi po imenovanju direktorja
Uvodno besedo je imel Danijel Dobršek. Izpostavil je vprašanje, ali je ob težki finančni
situaciji res potrebno imenovati direktorja Stika? Po mnenju svetniške skupine DeSUS
direktorja Stika ne potrebujemo. V razgovorih s kandidatkami, ki so prišle v ožji izbor, je bilo
namreč ugotovljeno, da imajo tamkajšnji zaposleni 20-30% delovne rezerve. Izpostavljena je
bila internetna stran, ki je zanemarjena, informacij v tujih jezikih je malo, med vikendom in
prazniki je TIC zaprt, nova lokacija TIC-a je na spletni strani slabo promovirana, na starem
objektu je še vedno napis TIC, zaposleni na TIC-u strank skoraj ne opazijo. Premalo je bilo
sodelovanja z glavnimi nosilci razvoja turizma v občini. Stik ima sicer za občino velik pomen,
ampak le, če ima finančno podporo - v veliki meri je odvisen od gospodarstva v naši občini –
lahko se zgodi, da nekoč Pivovarna ne bo zmogla več sofinancirati dejavnosti Stika.
Začasna rešitev bi lahko bila imenovanje v.d. direktorja. Sicer pa je bilo predlagano, da se
da, če delovanje Stika ne bo bolj učinkovito, zavod v mirovanje in njegove dejavnosti preidejo
na Urad za družbene dejavnosti.
Na vprašanje, koliko je plača direktorja Stika, je bilo odgovorjeno, da je uvrščen v 46. plačni
razred, kar je 2.516 EUR bruto.
Izpostavljeno je bilo, da vsi navedeni argumenti govorijo za to, da je direktor potreben – treba
je le izbrati pravo osebo, ki bo znala koordinirati delo in povečati učinkovitost zaposlenih.
Odlok je bil prenovljen pred kratkim in takrat ni bilo nič govora o tem, da direktorja ne bi
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potrebovali. Glede varčevanja pa bi lahko pričeli z ukrepi tudi pri občinskem svetu – s
sejninami bi se dalo kar nekaj privarčevati.
V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da gre pravzaprav za vprašanje ali potrebujemo
Stik? Kajti če Stik potrebujemo, potrebujemo tudi direktorja, ki pa bo znal zadeve dobro
voditi. Poudarjeno je bilo, da Laško kot turistična občina takšen zavod potrebuje, res pa je
treba še ogromno narediti na področju financiranja, kjer bi bilo nujno potrebno povezati vse
subjekte turizma in pridobiti dodatna sredstva.
Na predlog, da bi se z direktorjem sklenilo delovno razmerje s 6 mesečno poskusno delovno
dobo, je bilo pojasnjeno, da pri delovnih mestih, ki se sklenejo za mandatno dobo, ni
poskusne delovne dobe.
Svetniška skupina DeSUS je poudarila, da Stik potrebujemo, vendar pa trenutno ne
potrebujemo direktorja. Lahko se imenuje v.d. direktorja znotraj zaposlenih, med tem časom
pa se spremeni odlok in se delo prerazporedi na Urad za družbene dejavnosti. Še enkrat je
bilo pojasnjeno, da je takšna rešitev lahko le, če Stika ne potrebujemo in ga ukinemo, če pa
Stik ostane kot javni zavod, je treba imenovati direktorja. Če imenujemo v.d. direktorja izmed
zaposlenih, ni veliko možnosti, da bi se kaj spremenilo.
Predlagano je bilo, da se najprej glasuje o tem, da se imenuje v.d. direktor. Če ta sklep ne bo
izglasovan, se pri naslednji točki glasuje o potrditvi predlagane kandidatke za direktorico.
V razpravi so sodelovali: Danijel Dobršek – DeSUS, Danijela Zupan – SDS, Andrej Medved –
MMOL, Danijel Lapornik – SD, Mojca Krivec – SLS, Janko Cesar – SLS, Srečko Lesjak –
SDS, Sandra Barachini – direktorica OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško ni sprejel (6 ZA, 15 PROTI, 2 VZDRŽANA) naslednjega
SKLEPA:
Za vodenje STIK-a se imenuje v. d. direktor.
AD B 3/3 Predlog sklepa o imenovanju direktorice JZ Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar.
Na vprašanje, ali je kandidatka izpolnjevala vse razpisne pogoje, je bilo odgovorjeno, da se
je izbrana kandidatka prijavila na razpis s popolno vlogo, iz katere je bilo razvidno, da
izpolnjuje razpisne pogoje, zahtevane delovne izkušnje pa je dodatno obrazložila na
razgovoru in predložila še dodatno dokazilo. Komisija je na podlagi vloge, razgovora in
programa dela ocenila, da bi izbrana kandidatka lahko uspešno vodila ta javni zavod. V
nadaljevanju razprave je bil izražen dvom o tem, ali se lahko eno leto, ko je kandidatka
delala na delovnem mestu, kjer je 4-5 ur dnevno opravljala vodstvene naloge, šteje kot eno
leto vodstvenih izkušenj. Pojasnjeno je bilo, da je bistveno to, da se je delo opravljalo na
delovnem mestu, za katerega je potrebna ista stopnja izobrazbe, ki se zahteva za razpisano
delovno mesto (sem sodi tudi praksa ali pripravništvo za takšno delovno mesto).
Postavljeno je bilo vprašanje, ali so bili v tem razpisu za direktorja Stika enaki pogoji kot v
razpisu v lanskem letu.
Na predlog, da bi svetniki v bodoče dobili na vpogled tudi vloge ostalih kandidatov, ki so prišli
v ožji izbor, je bilo pojasnjeno, da so imeli člani KMVVI v sejnem gradivu vloge vseh treh
kandidatk, ki so bile povabljene na razgovor. V KMVVI ima vsaka stranka in neodvisna lista
svojega člana, tako da bi se lahko prav vsak svetnik preko svojega strankarskega kolega, ki
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je član KMVVI, seznanil z vlogami kandidatk. Tako bi se lahko že pred sejo KMVVI svetniške
skupine sestale na koordinacijskem sestanku, kjer bi proučile vloge in zavzele stališče. Le s
takšnim načinom dela se lahko uresniči smisel in učinkovito delovanje komisije kot
delovnega telesa občinskega sveta.
Na vprašanje, kakšno izobrazbo (smer) ima izbrana kandidatka, je bilo pojasnjeno, da je
izbrana kandidatka univerzitetna diplomirana sociologinja kadrovsko-menedžerske smeri, kar
je razvidno iz sejnega gradiva.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Janko Cesar – SLS, Danijel Lapornik – SD,
Danijela Zupan – SDS, Marjan Salobir – LDS, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je z večino glasov (21 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN) sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorico javnega zavoda Center
za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, imenuje Janjo Urankar Berčon,
univ. dipl. soc., Na zelenici 1, 3312 Prebold.
2. Mandat direktorice prične teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Številka: 1100-01/2013
AD B 3/4 Predlog soglasja k razrešitvi direktorice JZ Zdravstveni dom Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar.
V razpravo pri tej točki se je po pooblastilu Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti Celjske regije (v nadaljevanju: Skupnost zavodov), ki nudi strokovno pomoč ZD
Laško, vključil tudi odvetnik Ivan Marovt.
V razpravi je bil izražen dvom o sposobnosti oz. strokovnosti sveta zavoda. Ali je prav, da
direktorja, ki odkrije kakšno nepravilnost, zamenjajo delavci oz. svet zavoda? Glede
predloga, da se razreši svet zavoda, je bilo pojasnjeno, da občinski svet nima te pristojnosti,
saj je svet sestavljen tudi iz predstavnikov delavcev ZD in predstavnika zavarovancev in
drugih uporabnikov. Razreši lahko le tiste člane, ki jih je sam imenoval kot predstavnike
ustanoviteljice.
Opozorjeno je bilo, da je zdravstvo občutljivo področje, kjer lahko konflikti znotraj
posameznega zavoda vodijo do katastrofalnih posledic – to je bil verjetno tudi razlog, da se
je svet zavoda odločil za razrešitev direktorice.
Ker je prišlo do spora med dvema organoma znotraj zavoda - med svetom zavoda in
poslovodnim organom, je zavod poiskal strokovno pomoč pri Skupnosti zavodov, da se
pravilno izpelje postopek. Skupnost zavodov ni odločala o vsebini kršitev, ampak je le
skrbela za pravilnost postopka. Poudarjeno je bilo, da se je postopek začel zelo široko s
sklicem zbora delavcev, tako da je bila izključena individualizacija. Svet zavoda je bil dolžan
odreagirati na odločitve zbora delavcev. Pred odločitvijo je vsaka stran imela tudi možnost
podati svoje argumente. K odločitvi sveta zavoda pa mora občina kot ustanoviteljica v skladu
z zakonom in statutom podati soglasje.
Na vprašanje, kako se bo nadaljeval postopek in kdaj bo zaključen, če občinski svet poda
soglasje k razrešitvi, je bilo pojasnjeno, da direktorici preneha delovno razmerje v določenem
roku, imenovati je treba v.d. direktorja in ponoviti postopek za imenovanje novega direktorja.
Direktorica ima sodno varstvo, kar pomeni da lahko v roku 15 dni od prenehanja delovnega
razmerja vloži tožbo pri delovnem sodišču, ki bo presodilo ali je bil postopek sveta zavoda
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pravilen in ali so kršitve direktorice takšnega pomena, da so imele za zavod negativne
posledice in je takšna sankcija utemeljena – to je stvar dokazovanja. Če direktorici uspe na
sodišču, se lahko vrne na delovno mesto, lahko pa od zdravstvenega doma zahteva tudi
odškodnino za nezakonito prenehanje delovnega razmerja. Odškodnine se gibajo od 3.000
do 10.000 EUR, odvisno od delovne dobe pri konkretnem zavodu. Takšni primeri se na
delovnem sodišču rešujejo prioritetno, tako da so lahko na 1. stopnji zaključeni tudi v 6-8
mesecih.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi občina kot ustanoviteljica morala že prej ukrepati, ko se
je v ZD pričelo pojavljati negativno finančno stanje. Pojasnjeno je bilo, da je bila ta
problematika na družbenem odboru izpostavljena že leta 2011. Takrat je bilo tudi na seji
občinskega sveta predlagano, da ZD angažira strokovnjaka ekonomske stroke, ki bi pomagal
reševati nastalo situacijo. Ker to ni bilo storjeno, je bil ob odstopu dr. Rateja z mesta
direktorja podan predlog, da bi bilo dobro, da naslednji direktor ni zdravnik, ampak
strokovnjak ekonomije in menedžmenta.
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS, Ivan Marovt –
odvetnik, Matjaž Pikl – DeSUS, Danijel Lapornik – SD, Danijel Dobršek – DeSUS, Klemen
Grešak – MMOL, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je z večino glasov (17 ZA, 2 PROTI, 4 VZDRŽANI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško daje soglasje k razrešitvi mag. Branke Bugarin, stanujoče
Zadobrova 33 d, Škofja vas, z mesta direktorice JZ Zdravstveni dom Laško.
Številka: 032-13/2013
AD B6 Vprašanja in odgovori
Izpostavljene so bile naslednje zadeve:
• stanovanjski objekt Pod gradom 5, kjer se kopičijo razni odpadki, zaradi nesnage se
okrog objekta pojavljajo tudi podgane (priloga: dopis Matjaža Suše) - ker gre za
nevzdržno stanje, je treba sprejeti ukrepe in določiti z roke izvršitve;
Pojasnjeno je bilo, da teče postopek na sodišču, deložacija pa se je že večkrat
prestavila. Gospod, ki nalaga odpadke, je lastnik stanovanja v tem objektu in prav
tako solastnik zemljišča.
• v imenu KS Šentrupert so bila zastavljena naslednja vprašanja:
1. kdaj bodo vzpostavljeni ekološki otoki v Mali Brezi in Trobnem dolu (za steklo,
papir)?
2. kdaj bo ureditev vodovoda in ureditev vaškega jedra Mala Breza?
3. kaj je z ureditvijo odvodnjavanja ter dela cestišča pri Zemetu v Trobnem
dolu?
4. kako je s kategorizacijo javnih poti, ki so bile predlagane s strani krajevne
skupnosti?
5. kdaj bo modernizacija ceste Trobni dol-Tovornik (obljube iz leta 2010, v
proračun umeščena 2012, kasneje izbrisana; v letošnjem letu na javnem
razpisu izbran izvajalec)?
6. vodovod Zgornje Bezgovnice (premajhen tlak vode) – kako in kdaj se bo
urejal?
• žalnica v Laškem – zakaj dela stojijo in kdaj bo gradnja končana?
• spomladi je bila v Rečici javna obravnava o t.i. obrtni coni – krajani sprašujejo, zakaj
se je prestavil neurejeni del pri Surovini v Rečico?
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na občinski spletni strani je potrebno spremeniti oz. ažurirati cenik za obračun
vodarine in kanalizacije
zazidalni načrt v Rečici – kdaj se lahko pričakujejo nadaljnje aktivnosti za Jenčičeve
njive in Sončno pot?
projekt Dolina – kdaj se bo nadaljeval?
gasilski operativni načrt – ali ga občina ima? če ga ima, naj se predstavi na seji;
ali je že izdelano poročilo o arheoloških raziskavah Pristave in kakšna bo nadaljnja
ureditev tega območja, ali se bo jama zasula?
izgradnja mostu na regionalni cesti Jurklošter-Dežno-Loke se bliža h koncu – rečeno
je bilo, da naj bi se nato zgradil še most v Jurkloštru – ali bo to realizirano?
ponovno je bil podan predlog za postavitev parkirišč za kolesa
ali se da kaj narediti glede vonja na območju ČN?
ali je v nov prostorski načrt umeščen prizidek knjižnice?
PUP: kako bo z enostavnimi oz. nezahtevnimi objekti na kmetijskih zemljiščih - ali
morajo biti prej planirani in umeščeni ali bo dopuščena gradnja le-teh (npr. zajetja za
deževnico, ...)?
kaj je z gradnjo Spara?
kaj je z Mercatorjevo jamo?
kdaj bo zaključen vodovod v Trobnem dolu?
vonj v Sp. Rečici od Fragmata – ali so narejene kakšne meritve?
kateri so tisti podatki, ki so varovani kot osebni podatki?
ali pri delovnih izkušnjah polovični delovni čas šteje za polni delovni čas?

V razpravi so sodelovali: Marjeta Ocvirk – SD, Matjaž Centrih – SLS, Matjaž Pikl – DeSUS,
Janko Cesar – SLS, Andrej Medved – MMOL, Mojca Krivec – SLS, Srečko Lesjak - SDS.
AD B7 Razno
Župan je navzoče povabil na otvoritev cest v KS Rečica 27. septembra in v KS Vrh nad
Laškim 28. septembra ter na simbolično trgatev 2. oktobra ob 16. uri na občinskem dvorišču.
Naslednja seja občinskega sveta bo 6. novembra, na dnevnem redu bo predlog proračuna
za leto 2014.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 20.20.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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