OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-14/2016
Datum: 28. 11. 2016
ZAPISNIK
16. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 9. novembra 2016, ob 17. uri, v
dvorani Marka Tulija Cicera v Rimskih termah.
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. Pavel Teršek in Nuša Konec
Juričič sta se seje udeležila z zamudo.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se
nahaja v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Sandra Barachini

župan
v. d. direktorice Občinske uprave

3.
4.

Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Dimitrij Gril

5.
6.

Andrej Kaluža
Luka Picej

Urad župana
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za GJS, okolje in prostor
Urad za GJS, okolje in prostor

7.
8.
9.

Ostali vabljeni:
Robert Bizjak
Franc Nemec
Ksenija Mahnič

Storitveno podjetje Laško, d. o. o.
Pivovarna Laško Union, d. o. o.
Adriaplin, d. d.

10.
11.
12.

Tisk, TV:
Boža Herek
Robert Gorjanc
Violeta Einspieler

TV Krpan
NT-RC
Dnevnik

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 16. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 9. 11. 2016, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-14/2016

1

Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 15. seje z dne 5. 10. 2016
2. Potrditev realizacije sklepov 15. seje z dne 5. 10. 2016
3. Področje okolja in prostora ter komunalnih zadev
3/1 Mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja občinskih lokalnih javnih
služb glede študije variant 3. razvojne osi – sredinski del s predlogom
najustreznejše variante
3/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu
2015 in plan gradnje za leto 2016
3/3 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih
komunalnih vod v letu 2015
3/4 Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za obdobje od 1. 1.
2016 do 30. 5. 2016
4. Področje gospodarstva
4/1 Predlog Sklepa s stališčem Občine Laško o vpisu pravice do pitne vode v
Ustavo RS
4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – V.
dopolnitev
5. Imenovanja
5/1 Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Laško
6. Vprašanja in pobude
7. Razno
AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 15. seje Občinskega sveta Laško z dne 5. 10.
2016
V razpravi so bili izpostavljeni odgovori na vprašanja, ki so zapisana v zapisniku. Občinska
uprava te odgovore svetnikom posreduje v okviru realizacije sklepov. Ti odgovori so dokaj
kratki, zato je bilo predlagano, da se pripravljajo po zgledu Občinske uprave Občine Sevnica
– odgovor na vsako vprašanje posebej pripravi strokovna služba v obliki dopisa, ki ga
podpiše tisti, ki je odgovor pripravljal. To bo zahtevalo več dela občinske uprave, vendar si
občani zaslužijo bolj celovite odgovore na vprašanja, ki jih svetniki na njihovo pobudo
izpostavijo na seji. Predlog bo v bodoče upoštevan, tako da se bodo – v kolikor bo to
mogoče - odgovori na vprašanja članov občinskega sveta pripravili z obširnejšim pojasnilom.
*pride Nuša Konec Juričič (22 prisotnih)

Glede dodatnega pojasnila k poročilu podjetja Simbio, d. o. o., je bilo povedano, da je
dodatno pojasnilo bilo dostavljeno, vendar ni bilo zadovoljivo. Pri ponovnem pozivu za
dopolnitev pojasnila, so na Simbiu predlagali, da naj se pride zadeve ogledati, ob tem pa se
lahko pripravijo tudi konkretna vprašanja. Navzoči so se s tem predlogom strinjali.
*pride Pavel Teršek (23 prisotnih)
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V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Luka Picej – OU,
Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 15. seje z dne 5. 10. 2016.
Številka: 032-11/2016
AD B2 Sprejem realizacije sklepov 15. seje Občinskega sveta Laško z dne 5. 10.
2016
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 15. redne seje z dne 5. 10. 2016, s tem
da se strokovne službe zadolži, da v bodoče odgovore na vprašanja članov
občinskega sveta pripravijo z obširnejšim pojasnilom.
Številka: 032-11/2016
AD B3/1 Mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja občinskih lokalnih javnih
služb glede študije variant 3. razvojne osi – sredinski del s predlogom
najustreznejše variante
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je povedal, da sta bili
upoštevani obe pripombi, ki sta bili podani na odboru. V točki 3 je bilo dodano lokalno cestno
omrežje, tako da ga bodo izvajalci dolžni vzpostaviti v prvotno stanje oz. bodo morali sanirati
vse poškodbe. V točki 5 je bila dodana zainteresirana javnost.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da so odborniki temeljito proučili
gradivo. Na njihovo pobudo je bilo v točki 2 dodano, da se upoštevajo vsi optimalni pogoji oz.
zmanjšajo negativni vplivi na prebivalstvo, okolje in prostor. Preveri se naj, ali je že narejeno
in objavljeno okoljsko poročilo za območje občine Laško. Podpirajo predlog, da se z
infrastrukturo za občino vzpostavijo boljše prometne povezave.
Svetniška skupina SLS je podprla predlog izgradnje tretje razvojne osi. Obstoječa cesta G1-5
se ne posodablja, povečuje se gostota prometa, na relaciji Krško-Celje so štirje semaforji in
vsi štirje so v Laškem, kar večkrat povzroči prometne zamaške. Do avtoceste potrebujemo iz
Laškega cca pol ure, dnevnih migracij pa je zaradi delovnih mest izven občine vse več. Ena
izmed sprejemljivih variant tretje razvojne osi bi bila, da bi se obstoječa trasa prestavila nekaj
sto metrov bolj zahodno, tako da bi šla trasa skozi tunel v tremerskem ovinku pa do Ceste na
Šmohor, potem pa po viaduktu in ponovno skozi tunel od kamnoloma do Udmata – ta
predlog je bil poslan pripravljavcem tretje razvojne osi. S takšno spremembo trase ne bi bili
prizadeti prebivalci Debra, Sp. Rečice, Šmihela in Strmce. Traso je potrebno čim prej doreči
in sprejeti, da vemo, kje se lahko načrtuje gradnja hiš in blokov v bodoče.
V razpravi je sodeloval Janez Benedek - SLS.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Laško sprejme Mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja
občinskih lokalnih javnih služb glede študije variant 3. razvojne osi – sredinski del s
predlogom najustreznejše variante v predloženi vsebini.
Številka: 350-01/2016
AD B3/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu
2015 in plan gradnje za leto 2016
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je namesto Alojzija Babiča podala Ksenija Mahnič.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2015 in
plan gradnje za leto 2016 koncesionarja Adriaplin, d. o. o., v predloženi vsebini.
Številka: 354-01/2012
AD B3/3 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih
komunalnih vod v letu 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Robert Bizjak. Izpostavil je, da ne glede
na to, da pivovarna in občina prispevata vsaka cca polovico odpadnih komunalnih voda, nosi
73% stroškov čiščenja pivovarna, 27% pa občina. Pivovarniške odpadne vode so namreč
dosti bolj obremenjujoče za okolje. Največji strošek predstavlja odvoz mulja, sledi strošek za
kemikalije za analize, nato strošek elektrike. Povedal je, da je bil na odboru izpostavljen
smrad na Sevcah, glede katerega je pojasnil, da je bil na podlagi meritev odkrit vzrok
smradu. Gre za sestavo plinov, ki se tvorijo pri čiščenju; zdaj je v poskusnem obratovanju t. i.
pralnik tega plina, zaradi katerega naj bi se že zmanjšali vplivi na okolje. Na odboru je bilo
tudi postavljeno vprašanje, zakaj je v poročilu navedeno, da ni zaposlenih v Storitvenem
podjetju Laško. Pojasnil je, da je več projektnih družb; obratovanje vodi družba ČD – SHW,
kjer sta zaposlena tudi dva delavca, ki delata v Laškem, občasno imata še dodatno pomoč.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo 2015 za koncesijski projekt Laško za
čiščenje komunalnih odpadnih voda v predloženi vsebini.
Številka: 354-01/2016
AD B3/4 Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za obdobje od 1. 1.
2016 do 30. 5. 2016
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Franc Nemec.
Razprave ni bilo.

4

Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, predsednik odbora za
gospodarski razvoj občine in župan so se g. Nemcu zahvalili za dobro dolgoletno
sodelovanje.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za
obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 5. 2016 v predloženi vsebini.
Številka: 354-04/2015
AD B4/1 Predlog Sklepa s stališčem Občine Laško o vpisu pravice do pitne vode v
Ustavo RS
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej kaluža.
Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je povedal, da je odbor
sicer za vpis pravice do pitne vode v ustavo, vendar pa je izpostavil sejo Ustavne komisija
državnega zbora, ki jo sestavljajo pravni strokovnjaki, ki je svoje zasedanje 3. novembra, ko
je razpravljala o tej pravici, večkrat prekinila. Člani te komisije se namreč niso mogli
dogovoriti, kaj pomenijo določene besedne zveze - npr. neprofitna javna služba v slovenski
zakonodaji ni opredeljena. Zato so nastali pomisleki o pravilnosti celotne zadeve.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Laško sprejme Sklep s stališčem Občine Laško o vpisu pravice
do pitne vode v Ustavo RS v predloženi vsebini.
Številka: 3550-02/2016
AD B4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – V.
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 2016 – V. dopolnitev.
Številka: 478-61/2014

AD B5/1 Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje h kandidaturi Grete Labohar Škoberne in
Jerice Laznik Mokotar za ravnateljico Vrtca Laško.
Številka: 032-01/2016
AD B6 Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.
AD B7 Razno
Župan je navzoče povabil na dogodke ob prihajajočem martinovanju, na koncert učiteljev
glasbene šole ter na premiero filma o dddr. Jožetu Mačku, ki sta ga posnela Boža in Bojan
Herek.

*************************************************
Seja je bila zaključena ob 18.30.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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