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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-05/2016  
Datum: 4. 4. 2016  
 

Z A P I S N I K 
 

12. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 30. marca 2016, ob 17. uri, v Modri  
dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško . 
 
 

AD A Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, 
da je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Odsotni so bili Stanko Selič, 
Jože Senica in Pavel Teršek. 
 
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 Kaluža Urad za GJS, okolje in prostor 

   

 Ostali vabljeni:  

7. Primož Kroflič Simbio, d. o. o. 

8. Zdenko Lesjak Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

9. Tomaž Ojsteršek Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

10. Gašper Salobir JSKD RS, Območna izpostava Laško 

11. Ivan Medved JSKD RS, Območna izpostava Laško 

12. Polonca Teršek CSD Laško 

13. Janja Knapič Zdravstveni dom Laško 

14.  Tina Belej STIK Laško 

15. Rosana Jakšič Glasbena šola Laško-Radeče 

16. Greta Labohar Škoberne Vrtec Laško 

17. Manica Skok OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

18. Marko Sajko OŠ Primoža Trubarja Laško 

19. Matej Jazbinšek Knjižnica Laško 

20. Tomaž Novak Komunala Laško 

   

 Tisk, TV:  

21. Robert Gorjanc NT-RC 

22. Boža Herek TV Krpan 

23 Violeta Einspieler Večer 
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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 12. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 30. 3. 2016,  se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-06/2016 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 

1. Sprejem zapisnika 11. seje z dne 2. 3. 2016 
 

2. Potrditev realizacije sklepov 11. seje z dne 2. 3. 2016 
 

3. Področje družbenih dejavnosti in gospodarstva 
 

3/1  Zaključna poročila za leto 2015: 
a. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, 

Občine Štore in Občine Žalec 
b. Uredniški odbor Laškega biltena  
c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
d. Center za socialno delo Laško 
e. JZ Zdravstveni dom Laško 
f. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
g. Vrtec Laško 
h. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
i. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
j. Knjižnica Laško 
k. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 
l.  STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 

3/2  Poročilo o delu društva Raznolikost podeželja in lokalne akcijske skupine  
              Raznolikost podeželja za leto 2015 

3/3  Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na  
                   domu v Občini Laško 
 

4. Področje okolja in prostora  
 

4/1  Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško,  d.o.o. za leto 2015 
4/2  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o. za leto 2016 
4/3  Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje  

            lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško – 1.  
            obravnava 

4/4  Predlog Odloka o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine  
                   Laško – skrajšani postopek 
 

5. Proračun in premoženjske zadeve 
 

5/1  Predlog Zaključnega računa Občine Laško za leto 2015 – skrajšani postopek 
5/2  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – I.  
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                   dopolnitev 
 

6. Imenovanja 
 

6/1  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske  
               Toplice 

6/2  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta območne izpostave JSKD 
6/3  Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene 

 
7. Vprašanja in pobude 

 
8. Razno 

 
 

AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 11. seje Občinskega sveta Laško z dne 2. 3.  
              2016 

 
V razpravi je bilo opozorjeno na napako na str. 4: pri Jožetu Senici je napisana politična 
stranka SDS namesto N.Si. Sklepi glede pravilnikov s področja družbenih dejavnosti bi se 
morali v drugi točki preoblikovati. G. Medved je namreč mnenja, da je na pretekli seji 
razpravljal o tem, da društva črpajo sredstva iz občinskega proračuna, zato naj o svojih 
aktivnostih in porabi proračunskega denarja podajo poročilo občinskemu svetu.  
 
Pojasnjeno je bilo, da morajo društva že ob prijavi podati poročilo o stroškovni in vsebinski 
porabi sredstev. Dogovorjeno je bilo, da bodo poročila na vpogled v Uradu za družbene 
dejavnosti, gospodarstvo in javne finance. 
 
V razpravi so sodelovali Robert Medved – SDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Sandra Barachini – 
OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 11. seje z dne 2. 3. 2016, s tem da se: 

 na str. 4 pri točki B4/3 pri Jožetu Senici popravi ime politične stranke N.Si, 

 dopolnijo sklepi pri točkah B6/1, B6/2 in B6/3 z naslednjim besedilom: 
"3. Poročila o delu društev v preteklem letu so del razpisne dokumentacije in so 
občinskim svetnikom na vpogled v Uradu za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo in javne finance." 

   

Številka:  032-05/2016 
 
 

AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 11. seje Občinskega sveta Laško z dne 2. 3.  
              2016 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 11. seje z dne 2. 3. 2016. 
   
Številka:  032-05/2016 
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AD  B3/1  Zaključna poročila za leto 2015: 
          a. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, 

Občine Štore in Občine Žalec 
          b. Uredniški odbor Laškega biltena  
          c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
          d. Center za socialno delo Laško 
          e. JZ Zdravstveni dom Laško 
          f. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
         g. Vrtec Laško 
         h. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
          i. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
          j. Knjižnica Laško 
         k. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 
          l.  STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 

 
Poročilo medobčinskega inšpektorata je dne 16. 3. 2016 obravnaval tudi odbor za urejanje 
prostora in komunalne dejavnosti.  
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Bojan Šipek, predsednik odbora za 
družbene dejavnosti in društva. Izpostavil je naslednje: 
 
JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
Ravnateljica je na odboru pohvalila cestno-prometno ureditev mimo šole ter podala pobudo 
za razsvetljavo, dostop za invalide ter zamenjavo peči.  
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in 
Občine Žalec 
Podana je bila pobuda o večjem nadzoru statičnega prometa v centru mesta Laško in 
avtobusnem postajališču.  
 
STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
Podana je bila pobuda za oživitev pivnice v Laškem in nadaljevanje glasbenega abonmaja. 
Izpostavljene so bile  finančne omejitve glede sklenjenih pogodb s Pivovarno Laško. S temi 
sredstvi so izvajali promocijo, zato bodo morali v okviru zmanjšanja proračuna ukiniti 
določene dejavnosti, za katere pa upajo, da ne bodo bistveno vplivali na delo STIKA.  
 
Uredniški odbor Laškega biltena 
Do lanskega leta je bila največja oglaševalka Pivovarna Laško, ki pa letos še ni sklenil 
pogodbe za oglaševanje. Na vprašanje, kaj bo za Laški bilten pomenilo, če pogodba za 
oglaševanje s Pivovarno Laško ne bo podpisana, je bilo odgovorjeno, da so sredstva za 
izdajo Laškega biltena v proračunu Občine Laško v vsakem primeru zagotovljena.  
 
Center za socialno delo Laško 
Podana je bila pohvala za delo in organizacijo socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu in postavljeno vprašanje ali bodo lahko to storitev obdržali v enakem obsegu. 
Odgovorjeno je bilo, da pristojno ministrstvo pripravlja za vse centre za socialno delo večjo 
reorganizacijo in še ne vedo, kaj bo le-ta prinesla. Bodo pa skušali še vnaprej obdržati 
takšen nivo storitev.  
 
JZ Zdravstveni dom Laško  
Direktorica je podala pobude za izboljšanje naročniškega sistema pacientov in skrajšanja 
čakalne dobe, obnove spletne strani, tudi glede ureditve referenčne ambulante v Rimskih 
Toplicah. V ZD iščejo novega ustreznega pediatra (dr. Dogša odhaja v pokoj), pripravljen 
imajo sistem prevzema ambulante v Zidanem Mostu, saj ta deluje na koncu svojih zmožnosti, 
tako po številu zaposlenih, kot po prostorskih omejitvah. 
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Vrtec Laško 
V naslednjem letu bo povečano število otrok, ki se bodo vpisali v enote Rimske Toplice, 
Laško in Jurklošter. Se pa ne pričakuje novih vpisov v enoti Zidani Most. V letošnjem letu se 
načrtuje ureditev enote vrtca na Vrhu nad Laškim. 
 
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
Izpostavljena je bila potreba po večji oziroma novi šolski telovadnici, prav tako je zunanje 
športno igrišče potrebno prenove. 
 
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 
Pričakujejo povečan vpis otrok v novo šolsko leto in podoben trend se pričakuje še za 
naslednji dve šolski leti. OŠ Primoža Trubarja Laško še ima kapacitete za večji vpis, medtem 
ko podružnična šola Debro ne. Zato bo potrebna sprememba šolskih okolišev otrok, da bodo 
lahko vse otroke ustrezno razporedili. Velik problem predstavlja tudi kuhinja na matični šoli, 
ki je nujno potrebna obnove. Še večji problem predstavlja podružnična šola Debro, ki je stara 
12 let in ni več prostorsko kompatibilna s prihajajočim številom otrok, telovadnica pa ima zelo 
slabo podlago, ki je neustrezna in potrebna prenove.   
 
Knjižnica Laško 
V knjižnici vsako leto bolj čutijo prostorsko stisko in si želijo knjižnico, ki bi omogočala več 
prostora.  
 
Marjan Kozmus, predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je izpostavil presežke 
posameznih institucij. V nekaterih poročilih so navedene razporeditve teh sredstev, prav bi 
bilo, da bi bile vsepovsod. Podana je bila pobuda, da bi bila poročila pripravljena na enak 
način, saj bi bila bolj pregledna in lažja za primerjavo.  
 
V razpravi je bila izpostavljena razlika 137.000 EUR, ki je nastala v ZD – postavljeno je bilo 
vprašanje, kam se bodo ta sredstva preusmerila. Direktorica je odgovorila, da v poročilu ni 
navedeno, za kaj bodo porabili ta sredstva, saj s strani ministrstva še niso dobili predpisane 
oblike za finančni načrt; končna izhodišča so prišla prejšnji petek in tako v samem načrtu 
navajajo želje za leto 2016: nakup novega reševalnega vozila (to pobere že polovico 
sredstev), preureditev sanitarij v vseh treh nadstropjih, nakup dveh zdravniških avtomobilov, 
zamenjava kotlarne (cca 60.000 EUR). 
 
Postavljeno je bilo vprašanje ali je resnična informacija o "bypassu" laboratorijskih dejavnosti. 
Direktorica je pojasnila, da gre zgolj za razmišljanje o tem, saj je laboratorij ena izmed dražjih 
organizacijskih enot. Pripravljajo se izračuni, ki bodo predstavljeni članom sveta zavoda.  
 
Na vprašanje, ali se bo ambulanta v Jurkloštru zaprla, je bilo odgovorjeno, da bi se morali o 
možnostih  pogovoriti s krajevno skupnostjo in skupaj poiskati rešitve.  
 
Glede parkiranja je bilo povedno, da se pobuda za enourno brezplačno parkiranje glede na 
tehnologijo parkomatov trenutno ne more izvesti. Predlagano je bilo, da bi se organizirala 
okrogla miza z obrtniki, vodji svetniških skupin in osebami, ki so zaposlene na teh področjih, 
da bi poiskali skupno rešitev. Interes vseh je, da lokali v starem mestnem jedru delujejo, 
vendar pa bi modro cono obdržali, da se ohrani red v parkiranju.  
 
Predstavil se je Gašper Salobir, novi vodja Območne izpostave JSKD Laško.  
 
V razpravi so sodelovali: Janja Knapič – ZD Laško, Robert Medved – SDS, Janko Cesar – 
SLS, Franc Zdolšek – župan.    
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
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Občinski svet Laško sprejme Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2015 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2015 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za socialno delo Laško za leto 2015 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2015 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo STIK – Centra za šport, turizem, informiranje in 
kulturo Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 2015 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice 
za leto 2015 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto 
2015 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
 
Številka: 032-13/2015 
 

 

AD B3/2  Poročilo o delu društva Raznolikost podeželja in lokalne akcijske skupine  
           Raznolikost podeželja za leto 2015 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Primož Kroflič. Izpostavil je, da bo v 
začetku poletja odprt javni poziv, na voljo bo okrog 580.000 EUR sredstev; projekti se bodo 
verjetno pričeli izvajati v začetku leta 2017 in bodo do prve polovice leta 2018 zaključeni. 
Preostala sredstva bodo razpisana v letih 2019 in 2020. Po predlogu strategije je skupaj na 
voljo 1.426.000 EUR, od tega 1.130.000 EUR za projekte.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet sprejme Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" in Lokalne 
akcijske skupine Raznolikost podeželja za leto 2015 v predloženi vsebini. 
    Številka: 331-02/2015 
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AD B3/3  Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini  
                na domu 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 sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 12280-06/2016 
 
 

AD B4/1  Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško,  d.o.o. za leto 2015 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.  
 
G. Medved se je opravičil direktorju komunale, ker je na 9. seji napačno navedel informacijo 
v zvezi z možnostjo dveh števcev, ki je možna samo za velike porabnike. Glede elaborata je 
izpostavil, da so na komunalnem odboru, katerega član je, glasovali proti, kajti cena odvoza 
greznične gošče se v njegovem osebnem primeru dvigne iz 160 na 380 EUR – ta cena ni 
sprejemljiva.  
 
Pojasnjeno je bilo, da je elaborat pripravljen, kasneje pa je bilo dogovorjeno, da se bo 
formirala projektna skupina, ki bo elaborat pregledala. Tako bo šel elaborat še enkrat v 
obravnavo, zato tudi ni zajet v letnem poročilu.  
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Tomaž Novak – Komunala Laško.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2015. 
2. Čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 7.265 EUR se razporedi med druge 

rezerve iz dobička. 
 
Številka: 014-05/2016 
 
 

AD B4/2  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o. za leto 2016 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak. Upoštevana je nova 
dejavnost oskrbe s pitno vodo, tako da je predvidena vsaj ena zaposlitev na področju 
kanalizacije in osem na področju vodooskrbe.  
 
V razpravi je bil podan predlog, da bi pri komunali zagotovili preko javnih del ali kot tržno 
dejavnost nudenje storitev starejšim občanom  (čiščenje snega, prekopavanje vrta, ipd.).  
 
V preteklosti je bila že podana pobuda v smislu pobiranja odpadkov pri starejših osebah, ki 
same ne morejo posode za odpadke dostaviti na odjemno mesto, sploh v sistemu skupnih 
zbiralnih mest. V zvezi s tem je potrebna določena investicija, kar prinese tudi določene 
stroške (dodatno vozilo, dodatne osebe) in vpliva na samo ceno, ki se oblikuje v elaboratu. 
Sicer pa na komunali že nekaj let koristijo delavce preko javnih del, vendar so nekatere 
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omejitve, katera dela lahko opravljajo. Pobudo je potrebno proučiti in videti, kakšne so 
možnosti. 
 
Predlagano je bilo, da se za ta dela prouči tudi možnost uporabe oseb, ki morajo izvesti 
družbeno koristna dela.  
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Tomaž Novak – Komunala Laško, Franc 
Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2016 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 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. 

3. Občinski svet daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za 
vzpostavitev dejavnosti vodooskrbe do višine 250.000 EUR. 

4. Občinski svet daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za 
vzdrževanje večstanovanjskih objektov v višini do 100.000 EUR. Kredit se bo 
mesečno poplačeval iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih 
objektov. 

 
Številka:  014-05/2016 
 
 

AD B4/3  Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje                      
                lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Laško – 1.  
                obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. Gradivo je v isti obliki kot 
je bilo obravnavano na odborih. Medtem je prišlo do sprememb, in sicer: 

- v točki 5a, kjer je navedeno, da bo pivovarna občini brezplačno izročila nepremičnine 
in objekte: zemljišča, kjer so vodovarstvena območja in objekti vodooskrbe se ne 
bodo prenesla brezplačno,  zato so naročene cenitve, kar bo osnova za nadaljnja 
pogajanja; na petih zemljiščih (gozdna in kmetijska zemljišča) so urejene služnosti za 
dostop, vzdrževanje in nadzor na objektih javne vodovodne infrastrukture; 

Zaradi nujnosti zadeve je predlagal, da se, v kolikor ne bo pripomb na besedilo odloka, 
opravi tudi druga obravnava.   
 
Predsednik gospodarskega odbora je povedal, da tega dejstva na odboru niso vedeli, zato 
se poraja vprašanje, kaj bo to prineslo. Kljub temu je verjetno potrebno sprejeti odlok, saj je 
situacija neizbežna in je potrebno urediti status delavcev.   
 
Predsednik komunalnega odbora je povedal, da je že na odboru bila burna razprava in da so 
bili pomisleki. Kljub temu so potrdili predlog odloka, saj je bilo v gradivu navedeno, da bo 
občina brezplačno prevzela nepremičnine in objekte, namenjene izvajanju gospodarske 
službe vodooskrbe. Cenitev zemljišč še ni narejena, se pa govori baje o 350.000 EUR. Glede 
na to, da bo občina morala skrbeti tudi za dvorano Tri lilije, je velika bojazen, kako se bodo 
za vse to zagotovila sredstva v občinskem proračunu.  
 
Pojasnjeno je bilo, da je v gradivu osnutek sporazuma in da bodo še potekala pogajanja. Kjer 
so na vodovarstvenih območjih postavljeni objekti, so že pridobljene služnosti; izpadel je 
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vodni rezervoar v Rečici, ki se bo prenesel na občino v sklopu pogodbe; glede ostalih 
zemljišč je težko govoriti o ceni, dokler ni narejena cenitev. Ko bo le-ta pripravljena in 
dogovorjena s pivovarno, bo vnesena v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Za 
ostale zadeve (zemljišča, objekte oz. vodovode) se išče pravna podlaga za prenos iz knjig 
pivovarne v knjige občine.     
 
Glede na to, da pivovarna ne želi več izvajati vodooskrbe, je potrebno sprejeti odlok o 
prenehanju veljavnosti odloka o koncesiji, občina pa se mora s pivovarno čim bolje spogajati; 
s sprejetjem odloka ima občina osnovo, da najde  novo ustrezno rešitev, saj je po zakonu 
dolžna zagotavljati vodooskrbo občanom.  
 
V razpravi je bil izpostavljen vodovod Jepihovec – pojasnjeno je bilo, da je urejen s 
služnostjo.  
 
Na vprašanje, kaj na str. 5 v točki 8 pomeni, da je potrebno urediti medsebojne finančne 
obveznosti iz 99. člena koncesijske pogodbe, je bilo odgovorjeno, da gre za poravnanje 
odprtih računov iz naslova poslovanja.  
 
Postavljeno je bilo vprašanje, kako to, da se vodovodi prenašajo iz knjig pivovarne, če je bila 
investitor občina (npr. vodovod Trije studenci)? Odgovorjeno je bilo, da se je vodovod Trije 
studenci gradil s sredstvi pivovarne, občina pa ga je odplačala. Gre za to, da prepis iz knjig 
še ni bil izveden, zato gre v bistvu za brezplačni prenos takšnih vodovodov s pogodbo. 
Plačljiva naj bi bila kmetijska zemljišča, kjer so vodovarstvena območja.  
 
Podan je bil predlog, da se te zadeve na komunalnem in gospodarskem odboru obravnavajo 
skupno, da se uskladijo.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Matjaž Pikl – DeSUS, Marija Zupanc – SMC, 
Robert Medved – SDS, Janko Cesar – SLS, Andrej Kaluža – OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji 

za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Laško v 1. obravnavi. 

2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji 

za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Laško v predloženi vsebini. 

 
Številka: 430-27/2009 
 
 

AD B4/4  Predlog Odloka o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju  
                občine Laško – skrajšani postopek 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno 

vodo na območju Občine Laško po skrajšanem postopku. 
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2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Številka: 35403-04/2016 
 
 

AD  B5/1  Predlog Zaključnega računa Občine Laško za leto 2015 – skrajšani postopek 

 
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 2015 po 

skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2015 v 

predloženi vsebini. 
 
Številka:  007-05/2014 
 
 

AD B5/2  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – I.  
                dopolnitev 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini. 
 
V razpravi je bila izpostavljena dvorana Tri lilije, ki naj bi se sicer prenesla brezplačno, 
vendar hkrati prinaša določene obveznosti oz. stroške. Poraja se vprašanje glede takšnega 
prenosa lastništva na občino, saj zakon določa, da se nepremičnina lahko pridobi 
brezplačno, če takšna pridobitev ne bo povzročila večje stroške ali če lastništvo ne bo 
povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi 
brezplačne pridobitve. Postavljeno je bilo vprašanje ali so ocenjeni stroški, ki bi jih imeli z 
dvorano in ali je sploh je smiselno prevzeti dvorano? Glede na to, da je v gradivu navedeno, 
da se načrtuje prijava na razpis za energetsko obnovo dvorane, se postavlja vprašanje, ali se 
občina lahko prijavi, če ni 100% lastnik? Predlagano je bilo, da se pripravi finančni načrt in se 
opredelijo vsi stroški, preden se odloča o prenosu dvorane.  
 
Glede na izpostavljene dileme, je bilo predlagano, da se dvorana Tri lilije izloči iz načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Marko Šantej – MMOL, Franc Zdolšek – 
župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2016 – I. dopolnitev, s tem da se iz načrta izvzame št. 25 – nepremičnina 
ID 2650-406-1-del stavbe na naslovu Poženelova ulica 22, Laško (športna dvorana). 
 
Številka:  478-61/2014 
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AD B6/1  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca  
                Rimske Toplice 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar, predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske 
Toplice kot predstavniki ustanoviteljice imenujejo: 

 Janko Cesar, 

 Miha Gartner, 

 Janko Rode. 
 
Številka:  032-01/2016 
 
 

AD B6/2  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta območne izpostave JSKD 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar, predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet območne izpostave JSKD imenujejo: 

 Jože Rajh, 

 Ivan Medved,  

 Štefanija Pavčnik. 
 
Številka: 007-03/2016 
 
 

AD B6/3  Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar, predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi bilo potrebno preveriti, če je še kdo drug bolj potreben 
pomoči.  
 
Na predlog, da se o porabi sredstev pripravi poročilo, je bilo pojasnjeno, da je to omenjeno v 
letnem poročilu šol. 
 
V razpravi sta sodelovala: Marjan Kozmus – SD in Janko Cesar – SLS.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se vsako leto do konca mandata 

novembrska sejnina vseh članov Občinskega sveta Laško, župana (višina ene 
sejnine se obračuna od županove plače) in podžupana (višina ene sejnine se 



 12 

obračuna od podžupanove nagrade) nakaže v dobrodelne namene, in sicer 
osnovnima šolama Primoža Trubarja Laško in Antona Aškerca Rimske Toplice 
za akcijo "Podari malico". 

2. V kolikor kdo izmed članov občinskega sveta manjka na novembrski 
(slavnostni) seji, se v dobrodelne namene podari sejnina naslednje seje, na 
kateri je udeležen.  

 
Številka:  032-01/2016 
 
 

AD B7  Vprašanja in pobude 

 
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude: 

 S položnicami za vodo je bila dostavljena obrazložitev o kakovosti vode, pri kateri pa 
se številke ne ujemajo s številkami iz elaborata o pitni vodi, ki ga je pripravila 
Pivovarna Laško (kapaciteta vodovodov, izkoriščenost vode, …); 

 Pobuda za večje število defibrilatorjev v občini: v Laškem sta le dva defibrilatorja (v 
Thermani in zdravstvenem domu), pa še ta dva naj bi bila na nedostopnem mestu; v 
nekaterih občinah imajo defibrilatorje celo v planinskih kočah; 
Odgovorjeno je bilo, da bomo pristopili k programu "Srcu prijazna občina", v okviru 
katerega se bo poskušal vključiti ta predlog; 

 V Sp. Rečici pri Jakopiču je jama v asfaltu, ki je je potrebno sanirati; 

 Na občnem zboru Turističnega društva Rimske Toplice je bilo postavljeno vprašanje, 
kako se razporejajo sredstva, pridobljena od turistične takse? Ali bi se lahko ta 
sredstva namenila tudi za ureditev parkovnih površin, za lepšo okolico, skratka za 
razvoj turizma v Rimskih Toplicah?  

 Pobuda za namestitev "pitnikov" – premalo se jih promovira, lahko bi se namestili še 
kam, tudi v Rimskih Toplicah; 

 Glede sanacije oz. izgradnje mostu v Rimskih Toplicah je bila podana informacija, da 
je bil sestanek z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem, dne 30. 9. 
2015, spodbuden: dogovorjena je bila sanacija mostu, za kar je bila podpisana 
pogodba, rok izvedbe naj bi bil 30. april. Za izgradnjo novega mostu se vodijo 
aktivnosti, veliko je birokratskih ovir; sprejemljiva je varianta C, po kateri naj bi bil novi 
most 60 m višje od starega mostu, stari most pa se naj bi odstranil. Če bo potekalo 
vse po planu, naj bi se izgradnja novega mostu pričela prihodnje leto.  
Pojasnjeno je bilo, da je treba sprejeti OPPN za Rimske Toplice, kar bo trajalo 
približno eno leto. Podhod se bo delal v okviru ukinitve nivojskih prehodov v sklopu 
modernizacije železniške infrastrukture, za samo izgradnjo mostu pa je potrebno 
pridobiti druge vire financiranja.  

 Izpostavljeno je bilo domnevno nepravilno imenovanje v.d. ravnateljice vrtca (nekateri 
svetniki so o tej problematiki dobili elektronsko pošto gospe Krebl); ali se je že začel 
novi postopek za imenovanje? 
Pojasnjeno je bilo, da je staremu svetu zavoda vrtca potekel mandat; novi svet 
zavoda se bo konstituiral v aprilu in le-ta bo takoj pričel novi postopek za imenovanje; 
postopek imenovanja ravnateljice je bil prekinjen zaradi izobrazbe, mandat v. d. 
ravnateljice pa poteče 1. julija; 
 

V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Robert Medved – SDS, Marija Zupanc – 
SMC, Roman Tušek – N.Si, Dimitrij Gril - OU, Franc Zdolšek – župan.  
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AD B8 Razno 

 
Navzoči so bili povabljeni na družabne prireditve v KS Rečica v aprilu in začetku maju, na 
sobotno čistilno akcijo v Rimskih Toplicah, in na prihajajočo čistilno akcijo v Laškem, ki jo 
bodo organizirala lokalna društva.  
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.30. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 
 
 


