
 1 

OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-24/2014  
Datum: 19. 12. 2014  
 
 

Z A P I S N I K 
 
4. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 17. decembra 2014, ob 17. uri, v 
Modri dvorani Kongresnega Centra 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. Odsotnost je opravičil Matjaž 
Pikl. 
  
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se 
nahaja v spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Franc Zdolšek župan 

2. Sandra Barachini direktorica občinske uprave 

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan Urad župana 

4. Dimitrij Gril Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

5. Andrej Flis Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

6. Andrej Kaluža Urad za GJS, okolje in prostor 

7. Luka Picej Urad za GJS, okolje in prostor 

 Tisk, TV:  

8. Boža Herek TV Krpan 

9. Tina Vengust NT - RC 

 
 

AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 3. seje Občinskega sveta Laško z dne 26.11.2014 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 3. seje z dne 26.11.2014.  
   

Številka:  032-23/2014 
 
 

AD   A3  Potrditev realizacije sklepov 3. seje Občinskega sveta Laško z dne 26.11.2014 
 

Razprave ni bilo. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  
SKLEP: 

Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 3. redne seje z dne 26.11.2014. 
 
Številka:  032-23/2014 
 
 

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 4. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 17.12.2014, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-24/2014 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           

 
1. Področje javnih financ 
1/1  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 – 2. obravnava  
1/2  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in  
       kmetijska zemljišča v letu 2015 

 
2. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb 
2/1  Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015 do 2018 
2/2  Strategija razvoja oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015-2025  
2/3  Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 2015-2018 
2/4  Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2014 

      2/5  Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1773/3, k.o. Sedraž,  
             parc. št. 970/6, 970/7 in 980/0, vse k.o. Lahomšek  
 

3. Področje družbenih dejavnosti 
3/1  Zaključna poročila o izvedbi energetskih sanacij v letu 2014 
3/2  Povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 

za savinjsko statistično regijo 
3/3  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2015 
3/4  Predlog lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2014-2017 

4. Imenovanja 
4/1 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca 

  
5. Vprašanja in odgovori 

 
6. Razno 

 
 

AD B1/1   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 – 2. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
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SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015 v 2. 

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 B1/2  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne  
                prostore in kmetijska zemljišča v letu 2015 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za 
poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2015.  
 
Številka:  3528-07/2014 
 
 

AD B2/1  Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015 do 2018 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Franc Nemec. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 
2015-2018 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  3550-01/2014 
 
 

AD B2/2  Strategija razvoja oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015-2025 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je izpostavil bojazen glede dostopa do 
izvirov pitne vode, ki so v lastništvu Pivovarne Laško, v primeru, da se pivovarna proda. 
Pojasnjeno je bilo, da so v podpisovanju služnostne pogodbe med občino in pivovarno in da 
se vsa vodna dovoljenja glasijo na občino. 
 
V razpravi je bila predlagana dopolnitev strategije za KS Vrh nad Laškim z umestitvijo 
vodovoda za zaselek Leše (Velike Grahovše), kjer je 14 gospodinjstev oz. 42 prebivalcev.  
 
V razpravi je sodeloval Stanko Selič – neodvisni kandidat. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Strategijo razvoja oskrbe s pitno vodo v občini Laško za 
obdobje 2015-2025 v predloženi vsebini, s tem da se v strategijo umesti tudi vodovod 
Leše. 
 
Številka:  3550-01/2013 
 
 

AD B2/3  Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 2015- 
                2018 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
Župan je podal informacijo o tožbi s podjetjem WTE. Poudaril je, da še vedno potekajo 
dogovori s Pivovarno Laško in WTE oz. Storitvenim podjetjem Laško. V preteklih dneh je bil 
dosežen pomemben dogovor o delitvi stroškov za preteklo obdobje s pivovarno, tako da upa, 
da bo čim prej prišlo tudi do dogovora z WTE glede poplačila dolga. O tem bo občinski svet 
seznanjen.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode za obdobje od 2015 do 2018 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  354-54/2014 
 
 

AD B2/4  Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO 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 zaključnim poročilom o izvedenih projektih po 23. 
členu ZFO v letu 2014. 
 
Številka:  3710-12/2013 
 
 

AD B2/5  Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1773/3, k.o.  
                Sedraž, parc. št. 970/6, 970/7 in 980/0, vse k.o. Lahomšek  

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
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Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v predloženi 
vsebini. 
 
Številka:  478-56/2014 
 
 

AD B3/1  Zaključna poročila o izvedbi energetskih sanacij v letu 2014 

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija OŠ 

Antona Aškerca Rimske Toplice in dozidava" in "Energetska sanacija 
Podružnične šole Zidani Most" v predloženi vsebini. Objekta in oprema se 
prenese v upravljanje in uporabo OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.  

2. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija 
Podružnične šole Rečica". Objekt in oprema se prenese v upravljanje in 
uporabo OŠ Primoža Trubarja Laško.  

3. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija 
Zdravstvenega doma Laško". Objekt in oprema se prenese v upravljanje in 
uporabo Zdravstvenemu domu Laško.  

 
Številka:  360-09/2014 
 
 

AD B3/2  Povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva  
               2014-2016 za savinjsko statistično regijo 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, katero od petih prioritet, ki jih je opredelila regijska 
koordinacijska skupina, bo zasledovala Občina Laško oz. katera se bo izvajala v lokalnem 
okolju. Odgovorjeno je bilo, da to še ni bilo določeno, da pa se bo vse delalo v sodelovanju s 
CSD Laško.  
 
Izpostavljeno je bilo, da ni sprejemljivo, da bi ljudje hodili po pomoč v regijske centre. 
Ogroženi ljudje morajo dobiti pomoč v svojem kraju.  
 
V razpravi so sodelovali: Pavel Teršek - N.Si, Marjan Kozmus – SD, Dimitrij Gril – OU, Franc 
Zdolšek – župan. 
 

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
SKLEP: 

Občinski svet Laško je seznanjen s povzetkom regijskega izvedbenega načrta na 
področju socialnega varstva 2014-2016 za savinjsko statistično regijo. 
 
Številka: 12200-07/2013 
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AD B3/3  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2015 

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2015 v 
predloženi vsebini. 

Številka: 671-01/2014 
 
 

AD B3/4  Predlog lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2014-2017 

 

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2014-
2017 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 12280-02/2014 

 

AD B4/1 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca 

 
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 priznanje Antona Aškerca podeli:  

 JOŽETU OJSTERŠKU za dolgoletno delovanje na področju instrumentalne 
glasbe in skrb za vzgojo mladih glasbenikov, 

 MARJETI DREMEL za dolgoletno prostovoljno delo in vsestransko kulturno 
delovanje,  

 VALENTINU DEŽELAKU za dolgoletno delo v ljubiteljski kulturi in za ohranjanje 
kulturne dediščine.  

 

Številka: 41010-195/2014 
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AD B5  Vprašanja in odgovori  

 
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude: 
 

 Spor z WTE: potrebno se je na nek način upreti pisanjem medijem (članek v Delu dne 
11. 12. 2014), predvsem z aktivnim reševanjem stanja - stopiti je potrebno skupaj in 
poiskati rešitev, saj smo vsi odgovorni; za leto 2015 je potrebno določiti prioritete, v 
ospredju so predvsem tri: čiščenje odpadnih voda, kanalizacijsko omrežje in načrt 
MČN ter načrt poplavne varnosti. Natančno je treba opredeliti, kako bodo procesi 
potekali, določiti je treba dejanski, časovni in stroškovni cilj, potrebna je sledljivost in 
projektno vodenje. 

 Ureditev dostopa in dovoza mimo župnišča (na SV strani cerkve) proti Savinjskemu 
nabrežju 6, kjer je dom upokojencev; 
Pojasnjeno je bilo, da gre na tem delu za zemljišče, ki je v lasti cerkve – projekt je že 
pripravljen, vendar cerkev ni dala soglasja. Potrebno bi bilo ponovno preveriti, ali so 
spremenili mnenje … 

 Zakaj poslovno-stanovanjski blok (Policijska postaja Laško) na Zdraviliški 5b še ni 
priključena na kanalizacijsko omrežje in kdaj bo to realizirano? Kanalizacijski sistem 
je tam dotrajan, večkrat pride do zamašitve; 

 Cesta Laško-Šentrupert-Šentjur: včeraj je bila nameščena varnostna ograja, ki bi jo 
bilo treba podaljšati za cca 8-9 m na odseku med Poglajnom in Vudragom (za  
"Matičkovo njivo"), kjer je nevarni ovinek;  

 Cesta Tevče-Vrh:  "Slemenškov ovinek" se zelo hitro premika, pojavil se je usad med 
ovinkom in "Ojstrškovo štalo" – problem bo zimsko vzdrževanje; 

 Problematičnost poti do šole Vrh nad Laškim: pot je preozka, pozimi se je ne bo dalo 
orati, zato bo neprevozna; 

 Cesta Vrh-Milčinovič: na cesti je 10-centimetrski usad; 

 Socialno varstveni načrt 2014-2016: programi za mladostnike in starše, za uživalce 
drog in programi za dementne zahtevajo visoko strokovni  in usposobljeni kader, ki ga 
je težko dobiti – v teh primerih je smiselna priključitev medobčinskim institucijam; kjer 
pa gre za socialno stisko, je prav, da je to področje lokalno pokrito; 

 Ureditev smetnjakov in vrečk za pasje iztrebke na področju Rimskih Toplic; 

 Zmanjšanje članov Odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti iz 9 nazaj na 
7: odbor je bil pred leti razširjen na 9 članov z namenom, da ima v odboru vsaka 
krajevna skupnost po enega člana; KS Rimske Toplice tokrat nimajo svojega 
predstavnika v tem odboru; 
Pojasnjeno je bilo, da se je odbor razširil za dva člana zato, ker KS Sedraž in 
Šentrupert nista imeli svojega predstavnika niti v občinskem svetu, z razširitvijo pa sta 
dobili predstavnika vsaj v odboru. Glede na to, da ta odbor obravnava področje, ki 
razpolaga z največ denarja, je smiselno, da ima več članov, zato je prav, da ostane v 
tej razširjeni postavi. 

 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus (SD), Jože Kotnik (DeSUS), Stanko Selič 
(neodvisni kandidat), Nuša Konec Juričič (SLS), Marija Zupanc – SMC, Jože Senica – N.Si, 
Franc Zdolšek (župan). 
 
 

AD B6 Razno 

 
Župan je povedal, da se je odločil, da v skladu s 40. členom Statuta Občine Laško zaenkrat 
imenuje enega podžupana, in sicer Jožeta Senico.  
 
Podana je bila pobuda, da se Laški sejem izvede tudi v mesecu juliju (3.7.2015). 
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************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.10. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 


