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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-16/2015  
Datum: 28. 12. 2015  
 
 

Z A P I S N I K 
 
10. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 23. decembra 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. Z zamudo sta se seje 
udeležila Marko Šantej in Martin Teraž. 
 
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. Nina Slak Štajerski val 

 Ostali vabljeni:  

11. Uroš Košir Locus, d. o. o. 

 
 

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 10. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 23. 12. 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 9. seje z dne 25. 11. 2015 
 

2. Potrditev realizacije sklepov 9. seje z dne 25. 11. 2015 
 

3. Področje okolja in prostora  
3/1  Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško – 2.  
       obravnava 
3/2  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja  
       stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju  
       Občine Laško – skrajšani postopek 
3/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih  
       javnih cest v Občini Laško – 1. obravnava 
3/4  Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015 "OB057- 
       14-0018 obnova LC 200030 Rimske Toplice – Povčeno" 
 

4. Področje javnih financ  
4/1  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 2. obravnava 

    4/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 2. obravnava 
4/3  Predlog Sklepa o pobudi za spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS za  
       leti 2016 in 2017 
4/4  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in  
       kmetijska zemljišča v letu 2016 

 
5. Področje gospodarstva in družbenih dejavnosti  

5/1  Predlog Odloka o turističnem vodenju v Občini Laško – 1. obravnava 
5/2  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1.5.2015 do  
       30.11.2015 
5/3  Predlog sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne  
       dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2016 

    5/4  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2016 
 

6. Vprašanja in pobude 
 

7. Razno 
 
 
 

AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 9. seje Občinskega sveta Laško z dne 25. 11.  
              2015 

 
*pride Martin Teraž (22 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 9. seje z dne 25. 11. 2015. 
   

Številka:  032-14/2015 
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AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 9. seje Občinskega sveta Laško z dne 25. 11.  
              2015 

 
Razprave  ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 9. seje z dne 25. 11. 2015. 
   
Številka:  032-14/2015 
 
 

AD   B3/1  Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih 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 varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine 
Laško. 
 
Številka: 007-12/2015 
 

 

AD B3/2   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu  
                 opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka  
                 na območju Občine Laško – skrajšani postopek 

 
*pride Marko Šantej (23 prisotnih) 

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

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

opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Laško po skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Številka:  007-15/2015 
 
 

AD B3/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji  
                občinskih javnih cest v Občini Laško – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Uroš Košir iz podjetja Locus, d. o. o. 
Opozoril je na napako v gradivu – v obrazložitvi je v preglednici napaka v izmeri dolžine 
javnih poti za predlog odloka: namesto 281.174 je pravilno 282.174 m.  
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Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško v 1. obravnavi v predloženi vsebini. 
 
Številka:  371-04/2012 
 
 

AD B2/4 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015  
               "OB057-14-0018 obnova LC 200030 Rimske Toplice – Povčeno" 

 
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 zaključnim poročilom o izvedenem projektu po 23. 
členu ZFO v letu 2015 "OB057-14-0018 Obnova LC 200030 Rimske Toplice - Povčeno ". 
 
Številka: 430-06/2015 
 
 

AD B4/1   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 2. obravnava 
         4/2   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 2. obravnava 

 
Predlagano je bilo, da se točki 4/1 in 4/2 obravnavata skupaj, glasuje pa se o vsakem sklepu 
posebej.  
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. Izpostavila je: 

 popravke, o katerih je bil občinski svet seznanjen že na seji 25. 11. 2015: 

o povečanje PP 07220-Urejanje deponij za odpadke iz 10.000,00 na 18.000,00 

EUR; dodatna sredstva so potrebna zaradi izvajanja monitoringa; postavka je 

povečana v letu 2016 in 2017; 

o dopolnjen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 in sicer 

zaradi odkupa nekaterih zemljišč, na katerih potekajo občinske ceste; zaradi 

tega so se stroški za nakup zemljišč povečali za 4.000,00 EUR; povečanje je 

izkazano na postavki 07120-Obnova občinskih cest; 

o dodatno je Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 povečan 

še za 4.500,00 EUR zaradi predvidenega nakupa zemljišča za parkirišče pri 

Sindikalnem domu v Hudi jami; za enak znesek je povečana postavka 05680-

Priprava in pridobitev zemljišč; 

 ostali popravki oz. dopolnitve v letu 2016 in 2017: 
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o dodana je nova PP 06809-Javna dela ŠMOCL v višini 9.000,00 EUR zaradi 

predvidene prijave ŠMOCL-a na razpis Republiškega zavoda za 

zaposlovanje; 

o povečana je postavka 06812-Javna dela CSD za 2.800,00 EUR zaradi 

predvidenega povečanja števila javnih delavk na CSD iz štiri na pet;  

 ostali popravki oz. dopolnitve v letu 2016: 

o postavka 06206-Sredstva za nabavo knjig je povečana na 2.000,00 EUR, tako 

da je ohranjena višina sredstev, ki je bila za to namenjena tudi v letu 2015; za 

enak znesek je zmanjšana postavka 06207-Knjižnica plače in drugi osebni 

prejemki; 

o postavka 06208-Knjižnica materialni stroški je na investicijskem transferu 

povečana za 1.000,00 EUR; 

o postavka 06215-Sofinanciranje izdaje knjig je povečana za 4.000,00 EUR; 

o na postavki 06102-Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD je spremenjen 

konto 4208 040 (načrti in druga projekta dokumentacija) v 4323 000 

(investicijski transfer javnim zavodom); 

V preteklem tednu je občina od Ministrstva za finance prejela tudi izračune o višini primerne 

porabe za leto 2016 in 2017. Izračuni temeljijo na znesku glavarine 522,00 EUR (v proračunu 

je predvidena glavarina v višini 526,00 EUR, medtem ko se občine še vedno borijo za 

popravek Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 v členih, 

ki opredeljujejo financiranje občin - predlog skupnosti občin je na 536,00 EUR glavarine). 

Po izračunih Ministrstva za finance bi tako Občini Laško pripadala primerna poraba v znesku 

8.077.964 EUR, kar je za 98.890 EUR manj kot smo predvideli z našim proračunom.  

Kljub prejetemu izračunu predlagamo, da se sprejme proračun za leti 2016 in 2017 v 

predloženi vsebini, saj po oceni stanja sredstev na računih na koncu leta (to je na dan 

31.12.) le-ta zadoščajo za pokritje razlike med planirano in s strani ministrstva izračunano 

višino primerne porabe.  Ob prvem rebalansu proračuna, ki bo predvidoma v prvi polovici leta 

2016, pa bodo številke usklajene. 

Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016 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 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
SKLEP: 

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

AD B4/3  Predlog Sklepa o pobudi za spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS  
                za leti 2016 in 2017 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (21 ZA) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o pobudi za spremembo Zakona o izvrševanju 
proračuna RS za leti 2016 in 2017 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  031-01/2015 
 
 

AD B4/4  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore  
                in kmetijska zemljišča v letu 2016 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
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 2016 predloženi vsebini. 
 
Številka:  3528-11/2015 
 
 

AD B5/1  Predlog Odloka o turističnem vodenju v Občini Laško – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.  
 
V razpravi so bile na predlagano besedilo odloka izpostavljene naslednje pripombe: 

 6. člen, 6. odst.: dopolnitev člena, da mora takšna oseba opraviti tudi obdobni 
preizkus znanja; 

 dopolnitev odloka z navedbo kdo financira strokovno usposabljanje – ali so to 
udeleženci sami? 

 8. člen, 1. odst.: doda se alineja športni dosežki oz. zgodovina športa; 

 11. člen, 1. odst.: poviša naj se globa – iz 50 na 100 EUR. 
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V razpravi so sodelovali: Marko Šantej – MMOL, Robert Medved – SDS, Marjan Kozmus – 
SD. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o turističnem vodenju v Občini Laško v 1. 

obravnavi. 
2. Občinska uprava naj prouči podane pripombe in jih po možnosti upošteva pri 

pripravi odloka za 2. obravnavo. 
 
Številka: 35403-56/2015 
 
 

AD B5/2  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1.5.2015 do  
                30.11.2015 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. V DIIP je posebej 
izpostavljena ranljiva ciljna skupina – ženske – v zvezi s tem je podal naslednje pojasnilo: 
določeni razpisi so usmerjeni na ranljivo skupino – ženske, oz. tem skupinam dajejo 
prednost, zato smo tudi mi izpostavili to ciljno skupino, sicer pa so ciljna skupina občani. Če 
gre za socialno podjetništvo, je treba to ciljno skupino posebej navajati, tu zraven sodijo še 
otroci in mladina, v bodoče bodo zraven tudi invalidi. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije za obdobje od 1. 5. 2015 do 30. 11. 2015. 
 
Številka:  021-02/2015 
 
 

AD B5/3  Predlog sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne  
                dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2016 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli:  

- Jožetu Požaršku za dolgoletno ljubiteljsko delovanje na zborovskem področju,  
- Kulturnemu društvu Lipa Rečica za dolgoletno delovanje in njihov prispevek v 

ljubiteljski kulturi,  
- posthumno Danijeli Zupan za dolgoletno ljubiteljsko literarno ustvarjanje.  

 
Številka: 41010-146/2015 
 
 
 
 



 8 

AD B5/4  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2016 

 
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 2016 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka: 671-05/2015 
 
 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude: 
 

 Kamnolom v Laškem: v letu 2016 poteče koncesija podjetju Gratex – ali se bo 
koncesija podaljšala ali gre v zapiranje? Kakšno je glede tega stališče občine? 

 Javna razsvetljava med Trgovskim centrom Tuš in Savinjo ne deluje v redu; 

 Pripravi naj se aglomeracija javne kanalizacije; 

 Davčne blagajne: ali so se v zvezi s tem na občino obrnila društva? 

 Organiziranje problemske konference glede poplavne varnosti v začetku prihodnjega 
leta; 
Odgovorjeno je bilo, da bi se lahko pripravil sklep, ki bi ga sprejel občinski svet in 
poslal na državo, in sicer s pozivom, da se problematika poplavne ogroženosti v naši 
občini začne reševati prioritetno, tako da se začnejo izvajati lokalni ukrepi, ki jih je 
naročila občina. 

 Zmanjšanje števila volišč: sestanejo se naj predstavniki Okrajne volilne komisije, 
Občinske volilne komisije (tudi Občine Radeče), predstavniki krajevnih skupnosti in 
župana obeh občin in glede že podanih predlogov sprejmejo končno varianto;  

 Glede na kritiko štaba civilne zaščite bi bilo prav, da bi se tudi občinski svetniki 
seznanili z vsemi dejstvi in delovanjem štaba; 

 Na 5. seji dne 1. 4. 2015 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku ovinek Marija Gradec – vključno z 
ovinkom Udmat – ali se v zvezi s tem odlokom izvajajo kakšne aktivnosti? 

 Kako kaže glede mosta preko Savinje v Rimskih Toplicah? 

 Pohvala občinski upravi in MMOL glede realizacije pobude DeSUS-a za brezplačno 
pravno pomoč; 
Pojasnjeno je bilo, da bo brezplačno pravno svetovanje potekalo v pritličnem prostoru 
občine (kjer delujeta energetska in poslanska pisarna), in sicer vsako 1. in 3. soboto v 
mesecu. Novica je objavljena na občinski spletni strani in v Laškem biltenu. Na 
brezplačno pravno svetovanje se lahko občani obrnejo osebno, po telefonu ali po 
elektronski pošti.  

 Ali se bo zaradi uvedbe davčnih blagajn kaj spremenilo glede občinske blagajne, na 
kateri lahko občani plačujejo določene položnice brez provizije? 
Pojasnjeno je bilo, da občinska blagajna ostaja; tisti, s katerimi ima občina sklenjene 
pogodbe glede položnic, bodo obveščeni, da se mora položnica, ki se bo plačala na 
občinski blagajni, v 10 dneh overiti oz. davčno potrditi (izvzete so položnice glede 
elektrike, telefona, kanalščine). 
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V razpravi so sodelovali: Marko Šantej – MMOL, Robert Medved – SDS, Marjan Kozmus – 
SD, Matjaž Pikl – DeSUS, Marija Zupanc – SMC, Jože Senica – N.Si, Janez Benedek – SLS, 
Andrej Flis – OU, Stanko Selič – Neodv., Franc Zdolšek – župan.  
 
 

AD B7 Razno 

 
Župan je navzoče povabil na prihajajoče prednovoletne dogodke in se svetnikom zahvalil za 
korektno sodelovanje. Povedal je, da bo občina sredstva, ki jih vsako leto nameni za 
novoletne voščilnice, tokrat namenila za enkratno denarno pomoč občanom.  
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.20. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 
 
 
 
 


