OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-06/2015
Datum: 7. 4. 2015
ZAPISNIK
5. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 1. aprila 2015, ob 17. uri, v Modri
dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 21 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Odsotnost je opravičil Bojan
Šipek, z zamudo se je seje udeležil Marko Šantej.
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
Ostali vabljeni:
Alenka Barlič
Jure Boček
Zdenko Lesjak
Tomaž Ojsteršek
Tomaž Novak
Robert Sirc Vipotnik
Ivan Medved
Polonca Teršek
Janja Urankar Berčon
Marko Razboršek
Janja Knapič
Greta Labohar Škoberne
Marko Sajko
Matej Jazbinšek

1.
2.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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
Nadzorni odbor Občine Laško
Adesco, d. o. o.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Komunala Laško, d. o. o.
Policijska postaja Laško
JSKD, OI Laško
CSD Laško
STIK Laško
Glasbena šola Laško-Radeče
Zdravstveni dom Laško
Vrtec Laško
OŠ Primoža Trubarja Laško
Knjižnica Laško
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AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 4. seje Občinskega sveta Laško z dne 17. 12.
2014
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 4. seje z dne 17. 12. 2014.
Številka: 032-24/2014
AD A3 Sprejem zapisnika in sklepa 1. dopisne seje Občinskega sveta Laško z dne 30.
1. 2015
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklep 1. dopisne seje z dne 30. 1. 2015.
Številka: 032-02/2015
AD A4 Potrditev realizacije sklepov 4. seje Občinskega sveta Laško z dne 17. 12.
2014
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 4. redne seje z dne 17. 12. 2014.
Številka: 032-24/2014
AD A5 Potrditev realizacije sklepa 1. dopisne seje Občinskega sveta Laško z dne
30. 1. 2015
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 1. dopisne seje z dne 30. 1. 2015.
Številka: 032-02/2015
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AD B Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal, da se spremeni vrstni red dnevnega reda, in sicer tako, da se točka 3/2 –
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine
Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2014 na območju Občine Laško obravnava na
področju družbenih dejavnosti kot 1/2, sedanji točki 1/2 in 1/3 in točke na področju okolja,
prostora in gospodarskih javnih služb pa se ustrezno preštevilčijo.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 5. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 1. 4. 2015, se sprejme v predlagani vsebini, s tem da se točka
3/2 – Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje,
Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2014 na območju Občine Laško
obravnava na področju družbenih dejavnosti kot 1/2, sedanji točki 1/2 in 1/3 in točke
na področju okolja, prostora in gospodarskih javnih služb pa se ustrezno preštevilčijo.
Številka: 032-06/2015
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Področje družbenih dejavnosti
1/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Policijska postaja Laško
b. Uredniški odbor Laškega biltena
c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
d. Center za socialno delo Laško
e. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
f. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
g. JZ Zdravstveni dom Laško
h. Vrtec Laško
i. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
j. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
k. Knjižnica Laško
l. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
1/2 Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje,
Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2014 na območju Občine
Laško
1/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek
1/4 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
2. Splošne zadeve in področje javnih financ
2/1 Predlog okvirnega Programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2015
z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2014
2/2 Predlog Zaključnega računa Občine Laško za leto 2014 – skrajšani postopek
2/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015-I. dopolnitev
2/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih
oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
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članov drugih organov Občine Laško
2/5 Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne
volitve 2014
3. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb
3/1
3/2
3/3
3/4

3/5
3/6
3/7
3/8

Novelacija lokalnega energetskega koncepta v občini Laško
Letno poročilo JP Komunale Laško, d. o. o., za leto 2014
Gospodarski načrt JP Komunale Laško, d. o. o. za leto 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke
Savinje na odseku ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat –
1. obravnava
Sklep o znižanju subvencije omrežnine za neprofitno dejavnost
Odstop od izvedbe javnega naročila "Razširitev hodnika za pešce skozi Laško ob
cesti G1-5/0328 od km 10+515 do km 10+995"
Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014/2015
Zaključno poročilo o izvedbi operacije "Kanalizacija Laško"

4. Področje gospodarstva
4/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in turizma v občini Laško
4/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih pri
dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter
določanju najemnin – skrajšani postopek
4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje
obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško
5. Imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda STIK Laško
a) predstavnikov ustanovitelja
b) predstavnikov zainteresirane javnosti
5/2 Predlog Mnenja o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Laško
6. Vprašanja in odgovori
7. Razno
AD B1/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Policijska postaja Laško
b. Uredniški odbor Laškega biltena
c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
d. Center za socialno delo Laško
e. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
f. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
g. JZ Zdravstveni dom Laško
h. Vrtec Laško
i. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
j. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
k. Knjižnica Laško
l. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
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Uvodno obrazložitev, povzeto po razpravi na odboru za družbene dejavnosti, je podal
namestnik predsednika odbora Martin Teraž. Glede na predstavitev poročil na odboru je
izpostavil naslednje zadeve:
 kriminaliteta v občini Laško je v letu 2014 upadla; povečala se je prometna varnost,
saj ni beležena nobena smrtna žrtev v prometnih nesrečah; v lanskem letu je prišlo
do ukinitve nočnega dežurstva na Policijski postaji Laško, kljub temu pa so patrulje na
terenu prisotne 24 ur na dan;
 bilten je zelo dobro sprejet med občani; v letošnjem letu se bo tudi naklada rahlo
povečala, saj je čedalje več interesentov, ki bi ga radi prejemali in živijo izven naše
občine ali v tujini; želja v prihodnosti je, da bi bil Laški bilten vsem dostopen tudi v
digitalni knjižnici;
 Ivan Medved, vodja OI JSKD, je dal pobudo, da se poda čim več predlogov za
priznanja, ki se podeljujejo v občini Laško za kulturne dosežke; v razpravi je bilo
opozorjeno, da je potrebno predloge tudi podkrepiti s konkretnimi dokazili in ne samo
z opisi;
 največji val poslabšanja socialnega stanja je mimo, še vedno pa na CSD zaznavajo
materialno stisko, predvsem pri starostnikih zaradi spremembe zakonodaje pri
dodeljevanju varstvenega dodatka, saj je sedaj obvezna zaznamba pri lastnikih
nepremičnin; ob spremembi zakonodaje so prevzeli od Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje cca. 450 oseb z varstvenim dodatkom, letos pa ima varstveni
dodatek samo še 157 oseb;
 STIK je v lanskem letu pridobil nove prostore Otročjega centra, ki se nahaja v starih
prostorih kina Laško, v katerih že potekajo različne aktivnosti; s Pivovarno Laško
potekajo pogovori glede pivnice hotela Savinja, ki naj bi ponovno zaživela že v
letošnjem letu;
 člani odbora so pohvalili delo glasbene šole, saj so dosegli veliko uspehov na
različnih tekmovanjih in domov prinesli veliko mero priznanj, kar dokazuje dobro delo;
 zdravstveni dom je po nekaj letih ponovno posloval pozitivno, kar je zelo pohvalno in
spodbudno; razširila se je tudi dejavnost samoplačniških ambulant; omenjen je bil tudi
problem zapiranja manjših zdravstvenih domov med vikendi in ponoči, pristojnost pa
bi v tem primeru prevzel urgentni center v Celju; to bi po mnenju direktorice
zdravstvenega doma pomenilo hudo poslabšanje razmer v naši občini, zato apelira
na vse, da pomagajo po svojih najboljših močeh, da bi to preprečili;
 v vrtcu se že poznajo prihranki zaradi energetske sanacije vrtca, še posebej pri
kurjavi; v prihodnosti si želijo predvsem obnovo kuhinje;
 tudi energetska sanacija OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice že kaže pozitivne
rezultate, predvsem pri porabi kurjave; šola še vedno potrebujejo primernejše
prostore za športno vzgojo;
 pri OŠ Primoža Trubarja Laško je bil izpostavljen problem strokovne pomoči in
podružnične šole Debro, saj ji zaradi statusa podružnične šole ne pripada
administrativna pomoč; problematičen je tudi slab vpis na podružnično šolo Vrh nad
Laškim, saj vsako leto več staršev vpisuje svoje otroke v matično šolo; možnost
rešitve nastale situacije se kaže v obnovi podružnične šole Vrh nad Laškim, v sklopu
katere bi bil tudi oddelek vrtca, kar bo prioriteta Občine Laško v prihodnosti;
energetska sanacija matične šole Laško se zaključuje;
 pri knjižnici je bil poudarjen problem pri sredstvih za nabavo knjižnega gradiva s strani
države, saj je včasih država financirala 50%, 50% pa lokalna skupnost, danes pa
država financira samo 25%;
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pri obravnavi poročila Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
je bilo omenjeno, da je bila lansko leto osrednja naloga kolesarski izpit in prometna
varnost ob začetku šolskega leta; komisija je tekom leta obravnavala številne pobude
za postavitev znakov in ogledal, s katerimi se povečuje varnost v cestnem prometu;

*pride Marko Šantej (22 prisotnih)

Predstavil se je novi komandir Policijske postaje Laško Robert Vipotnik Sirc iz Slovenskih
Konjic.
V razpravi glede CSD Laško so bile izpostavljene uradne ure – 18 ur na teden za stranke je
premalo; glede na to, da je 25 zaposlenih, bi bili le-ti lahko več časa na razpolago občanom;
direktorica je pojasnila, da so poslovni čas in uradne ure določeni v skladu z uredbo, tako
delujejo vsi CSD po Sloveniji; če stranka pozvoni, ima možnost, da vlogo odda v tajništvu
tudi v času, ko ni uradnih ur; na vprašanje, na kakšen način financirata občini Laško in
Radeče CSD, je direktorica odgovorila, da Občina Laško financira dva programa, in sicer
Center starejših – hišo generacij in program pomoči na domu v višini 85%, Občina Radeče
pa program pomoči na domu v višini 15%.
Podane so bile pripombe na izjave bivšega direktorja ZD Laško, ki so bile objavljene v
decembrskem časopisu (problematika dežurstev zaradi slabega plačila, slab način
poslovanja in pregled računov dobaviteljev). Direktorica ZD je pojasnila, da so dežurstva v
zdravstvu drugače organizirana kot v policiji; njihovi delavci opravljajo redna dežurstva, ki se
jih ne more enačiti z dežurstvi na raznih prireditvah, kjer dežurajo tudi delavci od drugod in
so za zdravstvene tehnike res slabo plačani (5 eur/uro); bivši direktor je imel dovoljenje
ministrstva za opravljanje dežurstva 20 ur na mesec; glede na to, da se zaradi pomanjkanja
zdravnikov težko dobi dežurstvo oz. se dežurstva pokrivajo s podjemnimi pogodbami, ki so
bistveno dražje od rednega dela, je dejansko sam dežural več kot bi lahko. Glede
problematike urgence je pojasnila, da so bili s strani ministrstva seznanjeni, da se bodo z
vzpostavitvijo urgentnih centrov zdravstveni domovi ponoči in med vikendi zaprli. Meni, da se
bo s tem poslabšalo stanje za paciente – na urgenco so prihajali pacienti z različnimi
bolečinami, ki so jih takoj oskrbeli; ker pri tem ne gre za nujna stanja, bo čakalna doba za
oskrbo takšnih stanj na urgentnih centrih od dveh ur dalje. Na teren bosta z nujnim
reševalnim vozilom odšli dve diplomirani medicinski sestri, do sedaj je na teren hodil
zdravnik. Na vprašanje, kako bo sprememba sistema vplivala na ambulante v krajevnih
skupnostih, je bilo odgovorjeno, da načeloma so še v planu, če pa bo prišlo do pomanjkanja
sredstev, bo treba najti skupno rešitev, sicer lahko pride tudi do zaprtja tistih ambulant, ki jih
financirajo sami.
Predstavil se je novi ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Laško Marko Sajko. Na vprašanje, na
kakšen način se določajo šolski okoliši, je povedal, da to določa občina.
Predstavil se je novi direktor Knjižnice Laško Matej Jazbinšek.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marko Šantej – MMOL, Polonca Teršek –
CSD Laško, Milena Dobršek – DeSUS, Janko Cesar – SLS, Robert Medved – SDS, Janja
Knapič – ZD Laško, Marko Sajko - OŠ Primoža Trubarja Laško,
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Policijske postaje Laško za leto 2014 v priloženi
vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo uredniškega odbora Laškega biltena za leto
2014 v priloženi vsebini.
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Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
Območne izpostave Laško za leto 2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za socialno delo Laško za leto 2014 v
priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo STIK – Centra za šport, turizem, informiranje in
kulturo Laško za leto 2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 2014 v
priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2014 v
priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice
za leto 2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto
2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Laško za leto 2014 v priloženi vsebini.
Številka: 032-09/2007
AD B1/2 Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine
Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2014 na območju
Občine Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal vodja medobčinskega inšpektorata in
redarstva Zdenko Lesjak.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2014 na
območju občine Laško v predloženi vsebini.
Številka: 0611-01/2015

AD B1/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo
Laško po skrajšanem postopku.
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2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo
Laško v predlagani vsebini.
Številka: 007-01/2015
AD B2/1 Predlog okvirnega Programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za
leto 2015 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in
rokovnik za leto 2015 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2014 v
predloženi vsebini.
Številka: 032-03/2015
AD B2/2 Predlog Zaključnega računa Občine Laško za leto 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2014 po
skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2014 v
predloženi vsebini.
Številka: 007-05/2014
AD B2/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 – I.
dopolnitev
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Laško za leto 2015 – I. dopolnitev.
Številka: 478-61/2014
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AD B2/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in
plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško v predloženi vsebini.
Številka: 007-02/2015
AD B2/5 Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za
lokalne volitve 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o delnem povračilu stroškov
organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014.
Številka: 041-04/2014
AD B3/1 Novelacija lokalnega energetskega koncepta v občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Jure Boček.
V razpravi je bila podana pripomba, da v energetskem konceptu manjka podrobnejša analiza
geotermalnega izkoriščanja energetske toplote v Rimskih Toplicah. Pojasnjeno je bilo, da je
največji potencial izkoriščanja geotermalne energije na področju Slovenije v Pomurju. Tam je
temperatura vode cca 70°C, pri nas pa cca 30°C, zato bi bilo izkoriščanje geotermalne
energije na našem območju bistveno dražje. Za izkoriščanje toplote bi bile primerne
geosonde, sama podtalnica pa nima večjih potencialov.
Župan je predlagal, da si s svetniki ogledajo kogeneracijo na lesni plin v Šentrupertu.
V razpravi so sodelovali: Jure Boček – Adesco, d. o. o., Robert Medved – SDS, Franc
Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Lokalni energetski koncept Občine Laško – Novelacija v
predloženi vsebini.
Številka: 360-09/2013
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AD B3/2 Letno poročilo JP Komunale Laško, d. o. o.
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.
Predsednik komunalnega odbora Matjaž Pikl je izpostavil žalnico Laško. Na odboru so bile
podane pripombe na funkcionalnost te žalnice; glede prostorov, ki so namenjeni svojcem
pokojnikov, je treba najti ustrezno rešitev.
Direktor komunale je pojasnil, da so po seji odbora s predstavniki občinske uprave opravili
ogled žalnice in ugotovili, da bi bilo žalnico z dodatnimi predelavami težko spreminjati;
pogrebni ceremonial se trudijo izvajati pod drugačnimi pogoji; označili so prostore, na
pogrebu bodo usmerjali ljudi, prehod iz vežice v poslovilno dvorano bo mogoč skozi
sredinsko vežico, če ta ne bo zasedena.
V razpravi je bila pohvaljena zimska služba, ki jo izvaja komunala. Podana pa je bila
pripomba na odvoz komunalnih odpadkov – le-ta je dobro organiziran, vendar pa bi bilo
potrebno vključiti vsa gospodinjstva. Specialno vozilo za praznjenje greznic in čiščenje
kanalizacije je premalo izkoriščeno – če bi uvedli mesečno plačilo te storitve, bi bila
izkoriščenost tega vozila boljša. Izpostavljena so bila obzidja na pokopališčih, ki bi jih bilo
treba sanirati. Podan je bil predlog, da se v prihodnje več sredstev nameni za vzdrževanje
cest.
Pojasnjeno je bilo, da je širjenje področja za odvoz odpadkov v planu. Čiščenje greznic se
izvaja na poziv občanov. Na komunali ugotavljajo, da se veliko teh storitev izvaja na črno. Ko
se bo razrešila problematika s čistilno napravo, bodo znani parametri za izdelavo elaborata
glede samega čiščenja; tako se bo lahko pripravil tudi elaborat glede odvoza grezničnih gošč
na ČN in se bo ta zadeva sistematično uredila. Možno je mesečno obračunavanje ali enkrat
na tri leta oz. po opravljeni storitvi. Obzidja na nekaterih pokopališčih so dotrajana, sanirala
se bodo v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Komunala vzdržuje cca 185 km cest; ker je
sredstev za vzdrževanje premalo, se izvaja sanacija tam, kjer je najbolj potrebna.
V razpravi so sodelovali: Milena Dobršek – DeSUS, Tomaž Novak – Komunala Laško, Franc
Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2014.
2. Čisti dobiček poslovnega leta 2014 v višini 9.648 € se razporedi med druge
rezerve iz dobička.
Številka: 17-03/2015
AD B3/3 Gospodarski načrt JP Komunale Laško, d. o. o.
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2015 v predloženi
vsebini.
2. Občinski svet v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet Komunale,
da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega načrta in po potrebi
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sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala narava dela in poslovne
potrebe, prav tako lahko NS v okviru razpoložljivih sredstev in v primeru potrebe
spremeni program investicij in naložb.
Številka: 17-03/2015
AD B3/4 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu
ureditve reke Savinje na odseku ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom
Udmat – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Glede na to, da ni pripomb na vsebino odloka in da je bila opravljena javna obravnava, kjer
prav tako ni bilo pobud in pripomb, je bilo predlagano, da se na tej seji opravi tudi 2.
obravnava odloka.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku Marija Gradec – vključno z
ovinkom Udmat v 1. obravnavi.
2. Ker ni nobenih pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2.
obravnava.
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku Marija Gradec – vključno z
ovinkom Udmat v predloženi vsebini.
Številka: 350-01/2010
AD B3/5 Sklep o znižanju subvencije omrežnine za neprofitno dejavnost
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Odbor za gospodarski razvoj občine se je strinjal s predlogom sklepa, odbor za urejanje
prostora in komunalne dejavnosti pa ne. Predsednik komunalnega odbora Matjaž Pikl je
povedal, da odbor predlaga, da se subvencija omrežnine zniža na 30%.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, kakšen je način izračuna in kakšna je višina
omrežnine pri drugih primerljivih občinah (npr. Sevnica in Šentjur).
Pojasnjeno je bilo, da je bila višina omrežnine določena v lanskem letu, spremenila bi se le
višina subvencije omrežnine (ta bi se znižala). V primerjavi z drugimi občinami je omrežnina
v Občini Laško nekoliko višja – vrednost omrežnine izhaja iz ocenjene vrednosti javnega
vodovoda. Kar nekaj vodov je potrebno še zgraditi in obnoviti.
Glede na sklep občinskega sveta o višini subvencije omrežnine iz leta 2012 bi bilo potrebno
sklep o znižanju subvencije omrežnine drugače oblikovati, zato je bilo predlagano, da se ta
točka umakne z dnevnega reda, sklep pa se pravilno oblikuje do naslednje seje.
V razpravi so sodelovali: Pavel Teršek – N.Si, Janko Cesar – SLS, Luka Picej – OU, Franc
Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
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SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se z dnevnega reda umakne Sklep o znižanju
subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo.
Številka: 35401-01/2012
AD 3/6 Odstop od izvedbe javnega naročila "Razširitev hodnika za pešce skozi Laško
ob cesti G1-5/0328 od km 10+515 do km 10+995"
*odide Robert Medved (21 prisotnih)

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško daje soglasje k odstopu od izvedbe javnega naročila "Razširitev
hodnika za pešce skozi Laško ob cesti G1-5/0328 od km 10+515 do km 10+995."
Številka: 430-03/2014

AD B3/7 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014/2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Na vprašanje ali je za takšna dela potreben razpis, je bilo odgovorjeno, da za sanacije, če
gre za interventna dela, razpis ni potreben. Če pa se pripravlja sanacijski program, se zbere
več ponudb.
V razpravi sta sodelovala: Pavel Teršek – N.Si in Andrej Kaluža – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne
proračunske rezerve od 1. 11. 2014 do 28. 2. 2015.
Številka: 4101-01/2014, 4101-01/2015
AD B3/8 Zaključno poročilo o izvedbi operacije "Kanalizacija Laško"
*pride Robert Medved (22 prisotnih)

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi operacije
"Kanalizacije Laško" v predloženi vsebini.
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Kanalizacija bo v skladu s sklepom št. 35401-33/2011, z dne 25. maja 2011 (Ur. list RS,
št. 45/11) predana v upravljanje JP Komunali Laško d.o.o..
Številka: 430-28/2013, 430-8/2014, 430-18/2013
AD B4/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. Opozorjeno je bilo na napako
v c točki 4. odstavka 9. člena, kjer se beseda "Hrastniku" nadomesti z besedo "Laškem".
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v predloženem
besedilu, s tem da se v c točki 4. odstavka 9. člena beseda "Hrastniku" nadomesti z
besedo "Laškem".
Številka: 007-04/2014
AD B4/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih pri
dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih
nepremičnin ter določanju najemnin – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
Na vprašanje ali morajo objekti s poslovnimi prostori, ki se oddajajo, imeti energetske
izkaznice, je bilo odgovorjeno, da jih morajo imeti objekti, ki se na novo gradijo. Za ostale
objekte se bodo energetske izkaznice pridobivale postopno.
V razpravi sta sodelovala: Janko Cesar – SLS in Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, po
skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, v
predloženi vsebini.
Številka: 007-01/2014

AD B4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za
podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
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V razpravi je bil izpostavljen 75. člen Statuta Občine Laško, ki določa, da krajevna skupnost
da občinskemu svetu mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov – ali se bo
upoštevalo mnenje krajevnih skupnosti ali se bo to določilo črtalo iz statuta?
Pojasnjeno je bilo, da statut določa, da krajevna skupnost da le mnenje občinskemu svetu v
zvezi z obratovalnim časom. Ne gre za soglasje – soglasje za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času gostinskemu obratu izda občina.
Predlagano je bilo, da se v novem 3. odst. 2. člena pri dnevih pred prazniki dodajo tudi dnevi
pred dela prostimi dnevi.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marko Šantej – MMOL, Dimitrij Gril – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine
Laško v predloženi vsebini, s tem da se v zadnjem odstavku 3. člena za besedo
"prazniki" doda besedilo "in dela prostih dnevih".
Številka: 007-03/2015
AD B 5/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda STIK Laško
a) predstavnikov ustanovitelja
b) predstavnikov zainteresirane javnosti
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda STIK Laško kot
predstavnike ustanoviteljice imenujejo:
 Štefanija Pavčnik,
 Klemen Grešak,
 Dimitrij Gril.
2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda STIK Laško kot
predstavnike zainteresirane javnosti imenujejo:
 Nuša Korotaj (Thermana, d. d.),
 Saška Omahna (Rimske terme, d. .o. o.),
 Dragica Čepin (Pivovarna Laško, d.d.).
Številka: 032-01/2015
AD B5/2 Predlog Mnenja o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.
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Na vprašanje ali imajo vse tri kandidatke ustrezno izobrazbo, je bilo odgovorjeno, da jo
imajo.
V razpravi sta sodelovala: Milena Dobršek – DeSUS in Janko Cesar – SLS.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatk Matejke Kobal,
Martine Krebl in Grete Labohar Škoberne za ravnateljico Vrtca Laško za petletno
mandatno obdobje.
Občinski svet Laško daje prednost pri imenovanju za ravnateljico Vrtca Laško Greti
Labohar Škoberne glede na njeno dosedanje uspešno dolgoletno vodenje vrtca.
Številka: 032-01/2015
AD B6 Vprašanja in odgovori
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude:
 Boljše vzdrževanje javnih površin Komunale Laško (npr. Pod Kojzico, Širje);
 Poplavna varnost Savinje v Laškem: v Celju so uredili visoke (tudi do 9 m) in trdne
nasipe – kaj nas čaka v Laškem (kakšnen bo posledično pretok Savinje v Laškem v
času poplav)?
 Zaprtje geodetske pisarne v Laškem: leta 2012 sta se zaradi varčevanja izmed več
načrtovanih zaprli le dve geodetski pisarni v Sloveniji – ena izmed teh dveh tudi
geodetska pisarna v Laškem; občinska uprava naj na ustrezno ministrstvo pošlje
vprašanje, koliko so dejansko prihranili s tem ukrepom;
 Pobuda za nudenje brezplačne pravne pomoči vsaj enkrat mesečno (Mlada moč
občine Laško ima kar nekaj strokovnjakov s pravnega področja);
 Ali so urejene služnosti na parcelah, ki vodijo do vodnih zajetij?
 Pripombe občanov na podelitev priznanja Antona Aškerca g. Deželaku: odbor za
družbene dejavnosti ni predlagal, da se g. Deželaku podeli priznanje – zakaj je
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja spremenila to odločitev in se
odločila, da se g. Deželaku podeli priznanje? G. Deželak ni izdal še nobenega
knjižnega dela, njegov muzej pa ni v nobeni turistični ponudbi, tako da se ga ne da
ogledati;
Pojasnjeno je bilo, da mnenje odbora za družbene dejavnosti ni zavezujoče za
KMVVI; glede na to, da se praviloma podelijo tri priznanja, odbor pa je predlagal le
dva kandidata, se je KMVVI soglasno odločila, da se podeli še tretje priznanje;
 Videz občine kvarijo stari, zapuščeni objekti (npr. stara komunala);
 Postavitev koša za smeti in napisa pri železniški postaji;
 Kako je s sanacijo mostu na LC Blatni Vrh – Laziše in kamnitega mostu čez Gračnico
(Kartuzijska Pristava)?
 Kako je s pripravo tahničnega pravilnika za male čistilne naprave?
 Kako je s sanacijo LC Mišji Dol – Blatni Vrh (do kamnoloma)?
 Kako je s širitvijo kamnoloma Gratex (dovoljenja, gabariti)?
 Kdaj se bo izvedla kanalizacija na Mestni ulici (hišna št. 8)?
 Kako je s cesto Pavlič?
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Milena Dobršek – DeSUS, Janko Cesar –
SLS, Stanko Selič – neodv., Robert Medved – SLS.

15

AD B7 Razno
Ga. Konec Juričič je predstavila novost za Laško: na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje
so dobili projekt norveškega finančnega mehanizma, znotraj katerega so pripravili program
krepitve duševnega zdravja, ki vključuje postavitev šestih novih svetovalnic za osebe v
psihični stiski. Ena izmed svetovalnic bo tudi v Laškem v pritličju občinske zgradbe, delovala
pa bo ob četrtkih.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 20.35.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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