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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-10/2015  
Datum: 15. 7. 2015  
 
 

Z A P I S N I K 
 

7. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 1. julija 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 Milan 
Klenovšek, odsoten je bil tudi Zvonko Gračner. 
 
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. Stanka Jošt Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

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

5. Bojana Kustura 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 Strmčnik NT - RC 

 Ostali vabljeni:  

11. Tomaž Novak Komunala Laško 

12.  Primož Kroflič KGZS-Zavod Ce 

 
 

AD  A2  Sprejem zapisnika in sklepov 6. seje Občinskega sveta Laško z dne 27. 5.  
              2015 

 
Na vprašanje ali je bilo kaj narejenega glede predlaganega nudenja brezplačne pravne 
pomoči občanom, je bilo pojasnjeno, da potekajo dogovori z občino glede prostora in z 
zainteresiranimi  pravniki, odvetniškimi kandidati, pripravniki in študenti višjih letnikov. Želijo 
si, da bi se zagotovilo nudenje brezplačne pravne pomoči enkrat tedensko. Potekajo tudi 
dogovori glede financiranja.  
 
V razpravi sta sodelovala Matjaž Pikl – DeSUS in Marko Šantej – MMOL. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
SKLEP: 

Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 6. seje z dne 27. 5. 2015. 
   

Številka:  032-09/2015 
 
 

AD   A3  Potrditev realizacije sklepov 6. seje Občinskega sveta Laško z dne 27. 5.    
               2015 
 

Na vprašanje kako daleč je določitev koncepta upravljanja in vzdrževanja javnega stranišča 
pri novi avtobusni postaji, je bilo pojasnjeno, da potekajo dogovori s komunalo glede 
vzdrževanja tega javnega stranišča, kdo bi to prevzel, do kdaj bi bilo javno stranišče odprto, 
ipd. Obstaja možnost, da bi ga prevzel gostinski lokal, ki je v bližini.  
 
V razpravi sta sodelovala: Matjaž Pikl – DeSUS in Andrej Kaluža – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 6. redne seje z dne 27. 5. 2015. 
 
Številka:  032-09/2015 
 
 

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 7. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 1. 7. 2015, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-10/2015 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 
1. Področje kmetijstva in podeželja 

1/1 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja  
      kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020  
1/2 Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" za leto 2014 

 
2. Področje javnih financ  

2/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 – skrajšani  
      postopek 

 
3. Področje splošnih in pravnih zadev 

3/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – 2. obravnava 
3/2 Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško – 1.  
      obravnava 
3/3  Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2014 
3/4  Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2014 

 
4. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb 

4/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih  
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      pogojih Občine Laško – 2. obravnava 
4/2 Predlog Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško – 2.  
      obravnava 
4/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne  
      gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine            
      Laško – skrajšani postopek. 
 

5. Področje družbenih dejavnosti 
5/1  Zaključna poročila za leto 2014: 

a. Šolski center Slovenske Konjice - Zreče 
b. Javni zavod Socio 
c. Inštitut Vir 

  
6. Vprašanja in pobude 

 
7. Razno 
 
 

AD B1/1   Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju  
                 razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje    
                 2015-2020 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020 
v priloženi vsebini. 
 
Številka:  007-05/2015 
 
 

AD B1/2  Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" za leto 2014 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Primož Kroflič, upravljavec LAS – društva 
"Raznolikost podeželja". Predstavil je delovanje in poročilo društva za leto 2014. Izpostavil je 
tudi nekaj novosti v prihodnjem delu – po novi uredbi se bo LAS (lokalna akcijska skupina) 
preoblikoval iz društva v pogodbeno partnerstvo. Njegova prva naloga bo priprava lokalne 
razvojne strategije.  
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da so imeli na odboru daljšo 
razpravo v zvezi z LAS. Predlagajo, da se vsi (tako občinska uprava kot svetniki) čim bolj 
vključijo v te zadeve in da bo čim bolj uspešno črpanje nepovratnih sredstev s strani LAS.  
 
Postavljeno je bilo vprašanje ali se lahko društvo, ki je s pomočjo sredstev LAS že zgradilo 
objekt, ponovno prijavi za investicijo, saj je želja, da bi se objekt razširil. Pojasnjeno je bilo, 
da se lahko kandidira, vendar ne za isto zadevo. Opozorjeno je bilo, da je za objekte 
potrebna predprijava, urejena mora biti vsa dokumentacija (gradbeno dovoljenje za namen, 
kateremu bo objekt služil).  
 
Postavljeno je bilo vprašanje ali se v Laškem razmišlja o uvedbi skupne blagovne znamke, s 
katero bi nastopali na trgu in tako dosegli večjo prepoznavnost. Pojasnjeno je bilo, da že 
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obstaja blagovna znamka z nazivom "Sotočje dobrega". Pred leti smo se vključevali tudi v 
blagovno znamko celjskega območja z nazivom "Friderik in Veronika", ki pa se ni najbolje 
uveljavila. Blagovna znamka "Sotočje dobrega" pa postaja prepoznavna, vanjo se vključujejo 
vsi zainteresirani ponudniki; informacije o tem se dobijo na TIC-u, kjer ponudniki tudi 
razstavljajo in prodajajo svoje izdelke.   
 
Podana je bila pohvala društvu, saj deluje povezovalno med ponudniki in potrošniki (tudi 
javnimi ustanovami). Najbolj pomembno je, da se lokalnim ponudnikom zagotovi odkup 
pridelkov.   
 
V razpravi so sodelovali: Stanko Selič – neodvisni kandidat, Marija Zupanc – SMC, Marjan 
Belej – SLS, Primož Kroflič - KGZS – Zavod CE, Sandra Barachini – OU.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" za leto 
2014 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  007-05/2015 
 
 

AD B2/1  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 

 
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 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2015 po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2015 v predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 

2018 v predloženi vsebini. 
4. Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Laško v letu 2015 – II. dopolnitev. 
 
Številka:  410-05/2014 
 
 

AD B3/1  Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – 2. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Statutarno pravne komisije 
Pavel Teršek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  032-08/2015 
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AD B3/2  Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško  
                – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Statutarno pravne komisije 
Pavel Teršek. 
 
Glede na to, da na predlog sprememb in dopolnitev ni bilo nobenih pripomb, je bilo 
predlagano, da se opravi tudi 2. obravnava, predlog sprememb in dopolnitev pa se sprejme v 
predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Laško v 1. obravnavi. 
2. Ker ni nobenih pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. 

obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Laško v predloženi vsebini.  
 
Številka:  032-08/2015 
 
 

AD B3/3  Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije z leto 2014 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala direktorica občinske uprave Sandra 
Barachini. 
 
Predlagano je bilo, da se tedenske novice SOS prepošiljajo svetnikom po e-pošti. Razprave 
ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2014 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  031-01/2015 
 
 

AD B3/4  Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2014 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala  direktorica občinske uprave Sandra 
Barachini. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Združenju občin Slovenije za leto 2014 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  031-02/2015 
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AD B4/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih  
                ureditvenih pogojih Občine Laško – 2. obravnava 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojev občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  35001-02/2000 
 
 

AD B4/2  Predlog Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini  
                Laško – 2. obravnava 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v 
Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  354-45/2014 
 
 

AD B4/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne  
                lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na  
                območju Občine Laško – skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal direktor Komunale Laško Tomaž Novak. 

Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Številka: 007-08/2015 
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AD B5/1  Zaključna poročila za leto 2014 

a) Šolski center Slovenske Konjice – Zreče 

b) Javni zavod Socio 

c) Inštitut Vir 

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik odbora za družbene 
dejavnosti in društva Bojan Šipek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče za 
leto 2014 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega zavoda Socio za leto 2014 v priloženi 
vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Inštituta Vir za leto 2014 v priloženi vsebini. 

 
Številka: 3523-29/2015 
 
 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude: 
 

 Leta 2001 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Laško, ki je v 4. členu določal, kaj vse 
mora izpolnjevati kamnolom v Rečici; lansko leto je bil sprejet odlok z enako vsebino; 
že v odloku iz leta 2001 je bilo določeno, da je potrebno pripraviti izvedbeni prostorski 
akt – ali je to sedaj realizirano? 
Pojasnjeno je bilo, da bi moral prostorski akt za območje kamnoloma sprejeti in 
financirati RTH oz. Gratex; pri sprejemanju OPPN za Gratex bi se verjetno izvajala 
tudi okoljska presoja, naredile bi se določene geološke raziskave, na podlagi katerih 
bi se določili potrebni ukrepi. 

 Pri prehodu za pešce pri Kmetijski zadrugi naj se postavita dva stebrička, da ne bo 
neposrednega uvoz na cesto; 

 Pri mrliški vežici bi se lahko zaradi prometne ceste naredil prehod za pešce; 

 Kdaj se bo saniral odsek ceste Laško-Kuretno-Trnov hrib? 

 Ali je organizirana brezplačna pomoč občanom – invalidom in ostarelim osebam (npr. 
košnja trave, čiščenje snega, ipd.)? Takšna pomoč bi se lahko zagotovila tudi z 
osebami, ki morajo z javno koristnimi deli odslužiti kazen. 

 Občinski svetniki bi se lahko v večjem številu udeleževali prireditev (otvoritev, 
praznovanja obletnic, ipd.); 

 Kdaj bo saniran most na LC Blatni Vrh-Lažiše?  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marija Zupanc – SMC, Robert Medved – 
SDS, Marjan Kozmus – SD, Janko Cesar – SLS, Luka Picej – OU, Andrej Kaluža – OU, 
Franc Zdolšek – župan. 
 
 

AD B7 Razno 

 
Župan je svetnike povabil na prihajajoče prireditve. 
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************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.40. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 


