OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-23/2014
Datum: 27. 11. 2014
ZAPISNIK
3. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 26. novembra 2014, ob 17. uri, v
Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 23 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se
nahaja v spisu, prisostvovali tudi:

3.
4.

Franc Zdolšek
Sandra Barachini
Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Dimitrij Gril

5.

Bojana Kustura

6.

Andrej Flis

7.
8.

Andrej Kaluža
Luka Picej
Tisk, TV:
Boža Herek
Tina Vengust

1.
2.

9.
10.

župan
direktorica občinske uprave
Urad župana
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za GJS, okolje in prostor
Urad za GJS, okolje in prostor
TV Krpan
NT - RC

AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 2. seje Občinskega sveta Laško z dne 5.11.2014
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 2. seje z dne 5.11.2014.
Številka: 032-18/2014
AD A3 Potrditev realizacije sklepov 2. seje Občinskega sveta Laško z dne 5.11.2014
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 2. redne seje z dne 5.11.2014.
Številka: 032-18/2014

AD B Sprejem dnevnega reda
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 3. redno in slavnostno sejo
Občinskega sveta Laško, sklicano na dan 26.11.2014, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-23/2014
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Področje javnih financ
1/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.
junija 2014 z oceno realizacije za leto 2014
1/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 – 1. obravnava
1/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014
2. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb
2/1 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2015
2/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2013
in plan gradnje za leto 2014
2/3 Poročilo o posledicah neurja z dežjem 13. 9. 2014
3. Volitve in imenovanja
3/1 Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Laško
4. Vprašanja in odgovori
5. Razno
AD B1/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do
30. junija 2014 z oceno realizacije za leto 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura.
Razprave ni bilo.
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 2014 z oceno realizacije do konca leta 2014.
Številka: 410-06/2014
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AD B1/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da je odbor zavzel stališče, da
se odlok o proračunu v 1. obravnavi potrdi, pripombe in predloge odbora pa naj se upošteva
pri pripravi odloka za 2. obravnavo oz. morebitnega rebalansa.
Odbor za kmetijstvo ni imel pripomb.
Predsednik Odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je izpostavil nekatere
institucije (SIC Slovenske Konjice, JZ Socio, Zavetišče za živali, Kinološko društvo reševalnih
psov, RDO Dežela Celjska, RASR, …), ki prejemajo sredstva iz občinskega proračuna – le-te
bi bilo smiselno pozvati, da pripravijo in dostavijo letno poročilo o porabi proračunskih
sredstev (skupaj je teh je okrog 100.000 EUR). Podal je predlog, da strokovne službe
pripravijo Pravilnik o malih čistilnih napravah. Na postavki, ki je namenjena obnovi občinskih
cest in javnih površin je 1,770.000 EUR – večina tega denarja je razporejena med tri
krajevne skupnosti, zato je predlagal, da se naredi drugačna razporeditev sredstev, ki bi
zajela vseh devet krajevnih skupnosti. Za ureditev obrtne cone v Rečici je predvidenih samo
16.000 EUR – glede na to, da je bilo zemljišče drago preplačano, bi bilo treba ta predel
dokončno urediti. Sicer pa se je odbor strinjal, da se proračun v 1. obravnavi potrdi.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti in društva je izpostavil nekatere pomisleke,
vprašanja in pobude, ki so bili podani na odboru:
 problematika parkiranja tovornjakov pri OŠ Debro;
 ali je možno poleg sredstev za psihosocialno pomoč otrokom (izvaja CSD Laško)
zagotoviti dodatna sredstva še za psihosocialno pomoč odraslim? v ozadju otrok je
čedalje več stisk staršev, ki bi prav tako potrebovali pomoč in vodenje; v Celju že
nekaj časa obstajajo takšne skupine za starše, kjer opažajo zelo veliko oseb iz občine
Laško;
 ureditev področja sofinanciranja pri vzdrževanju in gradnji športnih objektov oziroma
infrastrukture (npr. igrišč): upoštevati je treba, da so tukaj razporejena denarna
sredstva, ki lahko konkretno bremenijo proračun občine; v občini Laško imamo
igrišča, ki so dotrajana, starejša od 40 let in jih vsakodnevno uporablja večje število
mladih (Rečica, Zidani Most, Rimske Toplice); odbor predlaga, da se urejanje
problematike tega področja uredi po načrtu glede na pričakovano ali dejansko
frekvenco uporabe igrišča, za daljše obdobje (na primer za 4 leta);
 Laško potrebuje veliko nogometno travnato igrišče z vidika razvoja turizma, razvoja
gospodarstva in vključevanje mladine v organizirane oblike vadbe; igrišče v Hudi Jami
ne zadostuje tem potrebam, saj je dislocirano od centra; postavka 100.000 EUR, ki je
namenjena samo za nakup zemljišča v Debru, je fikcija in se ne bo sama po sebi
realizirala; od pristojnih se pričakuje več vloženega truda, navsezadnje gre za
strateško pomembno, še zadnjo večjo ravnino v laški kotlini, ki je sedaj namenjena
sajenju poljščin;
 ureditev kolesarskih poti: kljub temu, da je bilo na seji ugotovljeno, da je projekt za
izgradnjo brvi čez reko Savinjo (Tremerje) pripravljen in uvrščen v državni proračun
za naslednje leto, gre za ureditev dokumentacije, kjer morata sodelovati tako Občina
Celje kot Občina Laško; Občina Laško ima predvidena sredstva za ureditev povezave
Laško – Rimske Toplice (Strensko) in naprej do Jurkloštra; slednje je zelo pohvalno,
ampak premalo, če pogledamo, da ni ustreznih kolesarskih poti niti v mestu, kaj šele,
da bi kolesarske površine povezovale vsaj vpadnice krajev kot so Marija Gradec,
Lahomno ali Rečico; samo označevalne table za kolesarje ne bodo dovolj; podobno
velja za tekaške poti;
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Predsednik družbenega odbora je poudaril, da kljub navedenim pomislekom ne nameravajo
ovirati sprejetje proračuna za leto 2015. V prihodnje želijo vzpostaviti aktivno sodelovanje
med člani odbora, občinsko upravo in županom. Pričakujejo, da bo ta pristop bolj
sistematičen, v večjem usklajevanju z občinskim svetom in usmerjen v skupno korist vseh
občank in občanov.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015 v 1.
obravnavi v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018
v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Laško v letu 2015 v predloženi vsebini.
4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2015.
Številka: 007-05/2014
AD B1/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne
proračunske rezerve od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014.
Številka: 007-10/2011
AD B2/1 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015.
Številka: 4224-03/2014
AD B2/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2013
in plan gradnje za leto 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
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Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2013 in
plan gradnje za leto 2014 koncesionarja Adriaplin, d. o. o., v predlagani vsebini.
Številka: 35400-01/2012
AD B2/3 Poročilo o posledicah neurja z dežjem 13. 9. 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Jože Senica.
Matjaž Pikl je podal zahvalo v imenu vseh tistih, ki so pomagali v odstranjevanju posledic
neurja, za nudeno pomoč in poplačilo stroškov, ki so jih imeli pri svojem delu.
Župan je pohvalil vse ekipe, ki so priskočile na pomoč ob tej naravni nesreči.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o posledicah neurja z dežjem 13. 9.
2014.
Številka: 843-01/2014
AD B3/1 Predlog Sklepa o imenovanju člane Nadzornega odbora Občine Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar, predsednik KMVVI.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Nadzorni odbor Občine Laško imenuje
Dušan Siljan.
Številka: 032-15/2014
AD B4 Vprašanja in odgovori
Podana so bila naslednja vprašanja in predlogi:
 kako daleč je sklepanje služnostnih pogodb za zajetja s pitno vodo?
 ali je parkovni del za Sparom dokončan in kaj je z javnimi sanitarijami?
 ureditev zabojnikov za smeti (redno odvažanje smeti) na počivališčih ob glavni cesti
Celje-Zidani Most;
 v vodotokih je veliko naplavin in proda – poziv Agenciji RS za okolje za ureditev in
vzdrževanje vodotokov;
 prevoznost mostu na lokalni cesti Olešje - Laziše - Dobje;
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sanacija brežin in poškodovanih opornih zidov pri mostu čez Mišnico v Mišjem Dolu;
kdaj se načrtuje odpis oz. odkup zemljišč, ki so v zasebni lasti, uporabnik pa je
Občina Laško, saj po teh zemljiščih potekajo javne ceste (Mrzlo Polje - Blatni Vrh Trobni Dol in Mrzlo Polje - Globoko - Mišji Dol);
kdaj bo zaključena avtobusna postaja s čakalnico v Laškem;

V zvezi z odpisom zemljišč, kjer so ceste, je bilo pojasnjeno, da se odpisi izvajajo sproti, ko
se posamezna cesta obnavlja oz. na novo ureja. Gre za splošno problematiko vseh občin,
saj se v preteklosti odpisi niso izvajali. Že samo za odmere teh zemljišč bo potrebno odšteti
od 400.000 do 500.000 EUR.
Glede avtobusne postaje v Laškem je bilo odgovorjeno, da izgradnja čakalnice ni
predvidena, temveč le nadstrešek, so pa predvidene javne sanitarije.
Župan je pozval člane občinskega sveta, da se posvetujejo s predsedniki krajevnih skupnosti
in v roku enega tedna sporočijo, katere zadeve, ki so posledica septembrskega neurja, so
najbolj nujne za sanacijo. Predviden je namreč sestanek na ministrstvu.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl (DeSUS), Janko Cesar (SLS), Milena Dobršek
(DeSUS), Zvonko Gračner (Lista gasilcev OL), Stanko Selič (neodvisni kandidat), Franc
Zdolšek (župan).

AD B5 Razno
Janko Cesar je podal predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da bi
tudi v novem mandatu vsako leto eno sejnino občinskega sveta podarili v dobrodelne
namene. V preteklem letu je bilo dogovorjeno, da se ena sejnina nakaže šolama za akcijo
"Podari malico". Komisija predlaga, da se tudi letos decembrska sejnina podari za enak
namen.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se decembrska sejnina vseh članov
Občinskega sveta Laško in župana (višina ene sejnine se odbije od županove plače)
nakaže v dobrodelne namene, in sicer osnovnima šolama Primoža Trubarja Laško in
Antona Aškerca Rimske Toplice za akcijo "Podari malico".
Številka: 032-15/2014
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 18.15.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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