
 1 

OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-14/2015  
Datum: 1. 12. 2015  
 
 

Z A P I S N I K 
 
9. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 25. novembra 2015, ob 17. uri, v 
Modri  dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško . 
 
 

AD A Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 21 članov občinskega sveta, kar pomeni, 
da je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Odsotnost je opravičil Robert 
Medved, z zamudo se je seje udeležil Janko Cesar. 
 
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. Bojana Kustura Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

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

7. Andrej Kaluža Urad za GJS, okolje in prostor 

8. Luka Picej Urad za GJS, okolje in prostor 

 Tisk, TV:  

9. Boža Herek TV Krpan 

10. Robert Gorjanec NT - RC 

 Ostali vabljeni:  

11. Tomaž Novak JP Komunala Laško 

 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Razprave o dnevnem redu ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 9. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 25. 11. 2015, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-14/2015 
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Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 

1. Sprejem zapisnika 8. seje z dne 30. 9. 2015 
 

2. Potrditev realizacije sklepov 8. seje z dne 30. 9. 2015 
 

3. Področje javnih financ  
3/1  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 1. obravnava 

    3/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 1. obravnava 
3/3  Poročilo o porabi stalne proračunske rezerve v letu 2015 

 
4. Področje okolja in prostora  

4/1  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del   
       stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro – 2. obravnava  
4/2  Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško – 1.  
       obravnava 

      4/3  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo  
             stavbnega zemljišča 

            4/4  Predlog Sklepa o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov 
 

5. Področje družbenih dejavnosti 
            5/1  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni  
                   pomoči za novorojence v Občini Laško 
        5/2  Poročilo o realizaciji akcijskega načrta "Občina po meri invalidov" za leto 2015 
 

6. Vprašanja in pobude 
 

7. Razno 
 
 

AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 8. seje Občinskega sveta Laško z dne 30. 9.  
              2015 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 8. seje z dne 30. 9. 2015. 
   

Številka:  032-11/2015 
 
 

AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 8. seje Občinskega sveta Laško z dne 30. 9.  
              2015 

 
Razprave  ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 8. seje z dne 30. 9. 2015. 
   
Številka:  032-11/2015 
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AD   B3/1  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 1. obravnava 
 

 

AD B3/2   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 1. obravnava 

 
Župan je predlagal, da se obrazložitev in razprava  za točki 3/1 in 3/2 opravita hkrati. Navzoči 
so se strinjali z njegovim predlogom.  
 

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. Poudarila je, da so bila 
ob pripravi proračuna za 1. branje v teku pogajanja o višini povprečnine: vlada je predlagala 
povprečnino v višini 522,00 EUR, kar bi pomenilo primerno porabo približno na nivoju 
letošnjega leta, občine pa so zagovarjale 536,00 EUR povprečnine.  Pri pripravi gradiva smo 
ocenjevali, da bo prišlo do dogovora nekje vmes in smo pri naših izračunih izhajali iz 526,00 
EUR povprečnine. Državni zbor RS je sicer že sprejel predlog Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerem je v 53. členu določena 
povprečnina v višini 522,00 EUR, vendar je državni svet na to podal veto. Ko bo dokončno 
znana povprečnina za leti 2016 in 2017, bomo uskladili obseg primerne porabe. Če bo ostala 
povprečnina 522,00 EUR, bo to pomenilo znižanje za cca. 62.000 EUR (točen znesek bo 
znan, ko bomo prejeli izračune Ministrstva za finance). 
 
Izpostavila je, da je za leto 2016 poudarek bolj na pripravi dokumentacije, več investicij pa 
naj bi se realiziralo v letu 2017. Predvideno sofinanciranje investicij iz nepovratnih sredstev je 
naslednje: 
  

 v letu 2016: obnova kapelic Marija Gradec, ureditev in obnova strelišča v Rečici, 
izgradnja tenis igrišča v Marija Gradcu; 

 v letu 2016 in 2017: ureditev vaških jeder (Zgornja Rečica v 2016, Šentrupert v 2017, 
Zidani Most in Rimske Toplice – priprava dokumentacije za izvedbo v letu 2018), 
nabava medicinske opreme za ZD Laško (sofinanciranje iz DP in iz sredstev ZD), 
energetska sanacija POŠ Vrh v 2016, POŠ Sedraž, Laziše in Jurklošter, Vrtec 
Rimske Toplice in objekt na Valvazorjevem trgu 4 v letu 2017; 

 v letu 2017: energetska sanacija občinskih objektov, Kartuzijska pristava, izboljšanje 
turistične atraktivnosti mesta Laško, infrastruktura Keršetova ulica (za sanacijo plazu). 

 
Skupno je za sofinanciranje teh investicij planiranih 475.252,00 EUR v letu 2016 in 
1.364.975,00 EUR v letu 2017, od tega je iz sredstev EU v letu 2016 63.990 EUR, v letu 
2017 pa 1.065.213 EUR. Vse investicije iz Načrta razvojnih programov pa znašajo skupaj v 
letu 2016  5.166.449 EUR, v letu 2017 pa 5.382.889 EUR.  
 
Poleg tega je predvideno sofinanciranje državnega proračuna po 23. členu Zakona o 
financiranju občin za ureditev Aškerčeve in Zdraviliške ulice v Rimskih Toplicah v letu 2016 
in za obnovo ceste Svetina-Kunjice-Selo-Šentupert ter obnovo Trubarjeve ulice v Laškem v 
letu 2017. 
 
V proračun sta bili dodani še dve novi postavki: pospeševanje zaposlovanja v višini 10.000 
EUR in sofinanciranje psihološke svetovalnice v višini 2.000 EUR, postavka sofinanciranja 
prireditev in projektov pa se je povišala za 2.000 EUR. Povišala se je tudi postavka urejanje 
deponij za odpadke iz 10.000 EUR na 18.000  EUR (za izvajanje monitoringov na deponiji). 
Dopolniti bo treba NRP zaradi odkupa nekaterih zemljišč, na katerih ležijo občinske ceste 
(cca 4.000 EUR) – povečanje bo izkazano na postavki za obnovo občinskih cest.  
 
*pride Janko Cesar (22 prisotnih) 

 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da se pri sprejemu proračuna 
vedno hiti – že med letom bi bilo dobro organizirati kakšne delavnice o razvoju občine, kjer bi 
bila udeležena širša javnost. Na prihodkovni strani je izpostavil turistično takso, režijski obrat 
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in kanalizacijo – čiščenje in odvajanje; prihodki od tega naj bi se namensko porabili – upa, da 
je to transparentno. Čim prej bi bilo potrebno pričeti s projektom ureditve atraktivnosti starega 
mestnega jedra. V zvezi s KS Zidani Most je podal pobudo, da se postavi tri ogledala na 
cestah, ki se priključujejo na glavno cesto G1-5. Podal je pobudo, da bi bila v proračunu tudi 
postavka za materialne stroške svetniških skupin, tako kot imajo to nekatere občine.  
 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje zakaj občina sofinancira VTV in Radio Aktual, saj gre 
pri slednjem za čisto drugačen program kot ga je imel včasih radio Kum? Pojasnjeno je bilo, 
da na območju Zidanega Mosta in Rimskih Toplic poslušajo Radio Kum oz. Aktual, saj ne 
dobijo na celotnem območju Radia Celje, ki je verjetno najbolj poslušan. Za VTV so se 
sredstva glede na pretekla leta zmanjšala; dostopen je na analognem sistemu, tako ga lahko 
spremljajo tudi občani, ki so na bolj oddaljenih območjih. Sicer pa se bo verjetno še malo 
zmanjšala celotna postavka za medije. Glede Radia Kum je bilo dodano, da ima ta radio zdaj 
deljen program – v določenih urah oddaja iz Ljubljane (Radio Aktual), od 10. do 16. ure pa je 
program Radia Kum lokalen, torej z novicami občin s tega območja (Zasavje in sosednje 
občine). 
 
Podan je bil predlog, da se do naslednje seje pripravijo podatki o višini vodarine, kanalščine 
in čiščenja odpadnih voda.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Tatjana Seme – SMC, Pavel Teršek – N.Si, 
Franc Zdolšek – župan. 
 
AD B3/1: 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016 v 1. 

obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 – 

2019 v predloženi vsebini.  
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Laško v letu 2016 v predloženi vsebini. 
4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2016.  

 
Številka:  410-27/2015 
 
 
AD B3/2: 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017 v 1. 

obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 

2020 v predloženi vsebini.  
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Laško v letu 2017 v predloženi vsebini. 
4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2017.  

 
Številka:  410-28/2015 
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AD B3/3  Poročilo o porabi stalne proračunske rezerve v letu 2015 

 
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 od 1. 3. 2015 do 20. 10. 2015. 
 
Številka:  4101-01/2015 
 
 

AD B4/1   Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del   
                 stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro – 2. obravnava  

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro v predloženem besedilu. 
 
Številka:  007-18/2011 
 
 

AD B4/2  Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško – 1.  
                obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. Dodal je, da se bo predlog 
odloka v 39. členu dopolnil še z novim 4. odstavkom, ki se bo glasil: "Površino namenjeno za 
hrambo in varovanje vozil potrdi občinski svet." Na predlog inšpektorata se bo v celoti črtal  
42. člen (postavitev naprave na nepravilno parkirano vozilo), ki ureja lisičenje, saj se to ne 
uporablja več. Členi se bodo ustrezno preštevilčili, popravil pa se bo tudi nepravilen sklic na 
člen v 48. členu (do sedaj 49. člen). 
 
Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je izpostavil, da se je globa 
za parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, povišala iz 40 na 80 EUR. 10. člen v 1. točki 
prvega odst. določa, da je parkiranje prepovedano tudi pred mesti, kjer so nameščeni 
hidranti – tudi za ta prekršek naj se določi globa 80 EUR (namesto 40 EUR).  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško v 
1. obravnavi v predloženi vsebini, s tem da se upoštevajo predlagani popravki 10., 39., 
42. in 48. člena. 
 
Številka:  007-12/2015 
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AD B4/3  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za  
                uporabo stavbnega zemljišča 

 
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 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  422-02/2015 
 
 

AD B4/4 Predlog Sklepa o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal direktor JP Komunala Laško Tomaž 
Novak.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov v 
predloženi vsebini. 
 
Številka: 35403-56/2015 
 
 

AD B5/1  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni  
                denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejeme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  007-13/2015 
 
 

AD B5/2  Poročilo o realizaciji akcijskega načrta "Občina po meri invalidov" za leto  
                2015 

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

SKLEP: 
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Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji akcijskega načrta "Občina po meri 
invalidov" za leto 2015. 
 
Številka:  141-01/2015 
 
 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude: 
 

 V proračunu niso bila zagotovljena višja sredstva gasilske zveze Laško; predstavnik 
Liste gasilcev občine Laško je predstavil predpisano gasilsko opremo pri reševanju ob 
poplavah, saj so prostovoljna gasilska društva v občini slabo opremljena za tovrstno 
delo; s strani GZ Slovenije je predpisana minimalna oprema za društva, ki se 
nahajajo ob večjih vodotokih rek – v Laškem so to PGD Laško, Rimske Toplice in 
Zidani Most; stanje glede opreme pri njih je sledeče:  

o nobeno društvo nima: 3 reševalni obroči z A testom na vrvici, ABC oprema 
maska, dihalka, plavuti, 3 reševalne plavajoče vrvice s torbico, 5 reševalnih 
30-metrskih gasilskih vrvi, nosila, reševalna deska, 9 komadov delovnih 
kombinezonov za intervencije v naravnem okolju v skladu s tipizacijo gasilske 
zveze, 9 komadov rokavic za tehnično reševanje, 5 komadov reševalnih 
jopičev z napisom Gasilec, 6 komadov čelad za rafting ali gozdne požare ali 
tehnično reševanje;  

o samo PGD Laško ima: 4 kose suhih oblek za reševanje na vodi (nabavila CZ), 
kovček ali nahrbtnik z medicinsko pomočjo (je nepopoln, kupila z lastnimi 
sredstvi), 4 komadi jadralni in potapljaški škornji s podplatom z zaščito pred 
vbodi (nabavila CZ); 

o vsa društva imajo: 9 komadov gasilskih delovnih oblek, 9 komadov 
nepremočljivih vetrovk in hlač (sredstva GZ in občine),   

Muljne črpalke so že v slabem stanju in so potrebne popravila, potrebna so tudi ostala 
priporočljiva sredstva: lopate, protipoplavne vreče za pesek, Valostop za polnjenje 
vreč in deponija peska. 
 
SMC in Lista gasilcev občine Laško sta podala pobudo za sprejem naslednjih 
sklepov: 
1. Takojšen pristop k nabavi zadostnega števila protipoplavnih vreč, folije za 

prekrivanje plazov in streh, žebljev, kladiv in lopat; količino naj določi Štab CZ 
Laško ob priporočilu GZ Laško; potreben je tudi dogovor o sladiščenju omenjene 
opreme in določitvi deponije peska za polnjenje vreč (ali bo to samo na Komunali 
Laško ali še kje drugje); rok izvedbe tega sklepa je takoj; 

2. Sestanek vseh PGD-jev v občini z županom in poveljnikom CZ glede uskladitve, 
izvedbe in nabave predpisane nujne minimalne opreme za posredovanje gasilcev 
ob poplavah; rok izvedbe tega sklepa je 31. 12. 2015; 

 
Župan je povedal, da je bilo v času, ko je sedanji predsednik GZ Laško opravljal 
funkcijo župana, v občinskem proračunu za gasilce najmenjenih 57.000 EUR; zdaj 
imajo gasilci čez 105.000 EUR, dodatno pa če cca 5.000 EUR za osebo za 
administracijo; vsako leto se nameni še 30.000 EUR za kredite za poplačilo 
kamionov; v letošnjem rebalansu proračuna je bilo za gasilce zagotovljenih dodatno 
še 32.000 EUR; kar ostane sredstev CZ, gredo le-ta za gasilce, to je cca 20.000 EUR; 
za gasilce se nameni trikrat več denarja kot se ga je v županskem mandatu 
predsednika GZ, poleg tega sta bila zgrajena gasilska domova v Rimskih Toplicah in 
Zidanem Mostu. Predlagal je, da se preveri, kako so bila sredstva do sedaj porabljena 
in da se sredstva v bodoče izstavljajo mesečno. Seznam manjkajoče opreme, za 
katerega je prosil že več kot pred letom dni, še ni prejel. 
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Matjaž Pikl se je strinjal z županom. Sam je član PGD Rečica, nadzornega odbora GZ 
Laško in komisije za razdelitev finančnih sredstev iz požarnega sklada. V zadnjih letih 
je bilo za gasilce namenjenih preko 850.000 EUR. V zadnjih dveh mandatih se 
plačuje tudi oseba za upravljanje s tem denarjem. Zadnja tri leta komisija za 
razdelitev finančnih sredstev iz požarnega sklada prosi za predstavitev problematike 
gasilstva v občini, ki je do zadnje seje pred mesecem dni še ni bilo. Gasilci so želeli 
kompresor za polnjenje jeklenk v vrednosti 15.000 EUR, čeprav se lahko le-ta dobi že 
za cca 6.500 EUR. Kot član NO ni dobil nobenih papirjev zadnje tri seje. Večkrat je 
opozarjal in dajal pripombe, ki pa niso bile nikoli upoštevane.  
 
Jože Senica, ki je predsednik komisije za razdelitev finančnih sredstev iz požarnega 
sklada, se je strinjal z g. Piklom. Dodal je, da je kot poveljnik CZ županu predlagal, da 
se zmanjšajo sredstva CZ iz 48.000 EUR na 25.000 EUR, razlika se je namenila 
gasilcem; če se ne porabi celotna postavka v višini 25.000 EUR, gredo gasilcem še 
sredstva, ki ostanejo na tej postavki; glede določene opreme je potrebna 
usposobljenost gasilcev za uporabo te opreme (za to so potrebni izpiti). 
 
Stanko Selič je povedal, da je vodja drugega sektorja pri GZ Laško, vendar se ne 
strinja s predlogom povišanja sredstev za gasilce, saj je teh sredstev bistveno več kot 
jih je bilo v mandatu bivšega župana, ki je zdaj predsednik GZ Laško. Strinja se, da 
se pregleda poraba sredstev gasilske zveze. 40 let je že gasilec in meni, da je zdaj 
osnovna gasilska obleka zadovoljiva. Problem glede gasilske obleke vidi le v tem, da 
ima inšpektorat svoja pravila, po katerih po določenem obdobju obleka ni več 
primerna, kljub temu, da se mogoče sploh ni uporabljala.  
 

 Kako je v Laškem urejena dimnikarska služba? (povzetek naj se pripravi do naslednje 
seje) 

 Redarstvo: v Laškem skoraj ni videti redarjev na terenu, glede na kršitve bi lahko bili 
večkrat prisotni; 

 Pripravi naj se zemljevid z vrisanim javnim kanalizacijskim sistemom, da bo jasno, kje 
bodo potrebne MKČN; 

 S 1. 1. 2016 se bodo uveljavile davčne blagajne – ali bo in kako bo občina pristopila k 
tej zadevi? 

 Ozaveščevalni dogodek Kako živeti s poplavami, ki sta ga v Otročjem centru 
pripravila Inštitut za vode in Ministrstvo za okolje in prostor, je bil dobro pripravljen; 
podana je bila pobuda, da se ustanovi civilna iniciativa, ki bo še dodatno poskusila 
ministrstvu predstaviti ogroženost naše občine – po ureditvi protipoplavnih ukrepov v 
Celju, je ta zdaj večja kot kdaj koli prej: ureditev prve faze protipoplavnih ukrepov v 
Laškem je bila pozitivna za 20 cm, ureditev v zgornjem delu Savinje in na območju 
Celja pa negativna za 47 cm, s tem, da je pretok Savinje še hitrejši; če bi slučajno 
prišlo do tožb zaradi večje ogroženosti naših občanov, se lahko zgodi, da bo država 
morala vračati pridobljena evropska sredstva, zato je potrebno čim prej izvesti drugo 
fazo protipoplavnih ukrepov v naši občini, in sicer ne samo do Udmata, ampak vse do 
Zidanega Mosta – v tem primeru naj bi se nivo Savinje pri mostu v Laškem znižal za 
1 m;  
podana je bila tudi pobuda za pripravo problemske konference v zvezi s to 
problematiko z vsemi deležniki, posredovati pa bi bilo treba tudi preko poslancev;   

 V pripravi je Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki naj bi to 
dejavnost skomercializiral – to občine ne bi smele dovoliti;  

 Kako je s predlogi za zmanjšanje števila volišč, ki so jih podale krajevne skupnosti? 
Pojasnjeno je bilo, da so bili zbrani predlogi krajevnih skupnosti, in sicer so nekatere 
obdržale volišča, nekatere pa so jih zmanjšale. Predlogi so bili posredovani Občinski 
volilni komisiji Občine Laško in Okrajni volilni komisiji. Slednja je za izvedbo 
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decembrskega referenduma s strani Državne volilne komisije dobila navodila, da 
zaenkrat obdržijo enaka volišča, kot so bila 13. 7. 2014 na predčasnih volitvah v DZ.  

 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti in društva je glede proračuna za leto 2016 in 
2017 izpostavil, da odbor: 

- podpira prizadevanja člana odbora, da bi se gasilcem namenilo več denarja; 
- podpira projekt psihološke svetovalnice, s ciljem, da bi se ta projekt lahko nadaljeval 

do konca leta 2016, 
- podpira prizadevanja za izvedbo energetskih sanacij šol,  
- ugotavlja pripravljenost občine pri sanaciji dotrajanih športnih igrišč v Rečici in Marija 

Gradcu; upa da se bo ta trend nadaljeval tudi v Rimskih Toplicah in Zidanemu Mostu; 
 
Glede prometne infrastrukture je podal sledeče pobude in vprašanja: 

- ali se bo izgradnja avtobusne postaje pod OŠ Laško nadaljevala, ali bo situacija 
drugače urejena -  odgovor o nadaljevanju projekta je v pristojnosti Direkcije RS za 
ceste; takšno postajališče je potrebno za varnost učencev in boljšo pretočnost 
prometa na tej lokaciji, zato je ta rešitev bistveno boljša kot zgolj postavljanje 
prometnih znakov; 

- kako je glede ustreznih povezav za kolesarje na relaciji Laško-Tremerje in Laško-
Rimske Toplice? Dejstvo je, da je obstoječa G1/5 nevarna in neustrezna za vožnjo 
kolesarjev. Kolesarji, zlasti tisti ljubiteljski, ki jih je največ, potrebujejo varne poti v teh 
smereh in sicer na levi strani reke Savinje, glede na smer njenega toka. Gradbeno 
dovoljenje za brv v Tremerjih je pridobljeno. Sredstva za izvedbo tega projekta pa so 
v domeni države, zato je izvedba projekta vprašljiva – potrebna je komunikacija in 
lobiranje pristojnih na ministrstvu za ta projekt in povezava z organi občine Celje, da 
se skupno nastopi, če bo potrebno. Gre za pomembno turistično povezavo med 
krajema. To relacijo bi lahko potem tudi tekači, ki jih je v naši občini že precej, 
uporabljali za rekreativne namene, občini pa bi bile odprte različne opcije za izvedbo 
tekmovanj v teku. Enako je potrebno lobiranje in komunikacija za zagotovitev izvedbe 
projekta izgradnje novega mostu v Rimskih Toplicah. Glede asfaltiranja cestnega 
odseka na Strenskem pa bi bilo potrebno najti ustrezen dogovor z lastniki parcel.  

- problematika neizvedbe določenih projektov zaradi nezainteresiranosti določenih 
lastnikov zemljišč se pojavlja v Debru pri osnovni šoli, kjer bi bil potreben pločnik, ki bi 
povezal zaselek Debro do OŠ v Debru (tako kot je na primer proti zaselku Strmca);  

- v letu 2016 bi se končno le morale začeti urejati dovoljenja za izgradnjo kolesarskih 
poti po celotni Zdraviliški cesti, vključno z Rimsko cesto; 

- vsako leto je preveč sredstev namenjenih za ceste izven poseljenih področjih; na 
obremenjenih cestah pa se iščejo parcialne rešitve; na najbolj obremenjeni lokalni 
cesti v občini - cesti proti Rečici, od Petrola do podjetja Paron, kjer se konča 
industrijska cona, naj se še letos prične izvajanje konkretnih obnov, ki bodo zajemale 
tudi pločnik;  

 
V imenu Mlade moči občine Laško je izpostavil: 
 

- problem bivšega hotela Savinja Laško, kjer je sedaj STIK Laško: moti pasivnost 
lastnikov, torej Občine Laško, da se ne pristopi k urejanju prave pivnice z minimalnimi 
stroški, saj je Laško pivovarsko mesto; 

- urbano opremo v centru mesta bi bilo potrebno nujno posodobiti, glede na to, da se 
predstavljamo kot turistično mesto; 

- vsak povprečen turistični kraj ima fitnes na prostem, ki se ga poslužujejo tako 
rekreativci, profesionalni športniki in turisti, ki se radi gibajo; v postavki proračuna je 
navedena in predvidena izvedba v Laškem in Rimskih Toplicah; izvedba tega projekta 
naj bo že v začetku prihodnjega leta, pred spomladanskimi meseci;  

- glede medijev se poraja vprašanje ali so pogodbe z mediji kot so Velenjska TV, 
Celjska TV še smiselni in če so, v kolikšni meri; kako je z dostopnostjo ogledov 
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lokalne televizije TV Krpan, saj tisti, ki imajo operaterje kot so na primer SIOL, lokalne 
televizije ne morejo gledati; izpostavljeno je bilo dobro delo TV Laško (Šmocl), saj 
pokriva poleg kulturnih tudi športne dogodke v Laškem. Iz stališča zaposljivosti 
mladih je potrebno vztrajati pri zagotavljanju sredstev, ki bodo omogočale tudi TV 
Laško ustrezne pogoje za delo.  

 
Izpostavil je še: 

- največ neizkoriščenega potenciala Občine Laško je na področju dela in urejanju 
pogojev za boljšo zaposljivost mladih; tudi naša občina bi se lahko potegovala in 
prejela naziv »Mladim prijazna občina«. Pa ne zaradi pridobitve certifikata, ampak 
zaradi tega, ker bi takšen projekt dejansko pokazal, na katerih segmentih urejanja 
pogojev za mlade v naši občini najbolj šepamo in da pomanjkljivosti čim prej 
popravimo.  

- potreben je premik pri urejanju pogojev za dejanski odkup zemljišča v Debru, ki bi bil 
primeren za igrišče velikega nogometa, ki bi mladim (do 18 leta) zagotavljale idealne 
pogoje za trening, tekmovanja in splošen telesni razvoj. Igrišče v Hudi Jami teh 
potreb ne zadovoljuje, tako kot bi jih lahko igrišče v Debru.  

 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Zvonko Gračner – Lista gasilcev občine 
Laško, Marjan Kozmus – SD, Marija Zupanc – SMC, Jože Senica – N.Si, Stanko Selič – 
Neodv., Bojan Šipek – MMOL, Marko Šantej – MMOL, Franc Zdolšek – župan.  
 
 

AD B7 Razno 

 
/ 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.05. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 
 
 
 
 


