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Z A P I S N I K 
 
2. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 23. januarja 2019, ob 17. uri, v dvorani 
Marka Tulija Cicera v Rimskih termah. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 21 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Seje se ni udeležila Alenka Barlič. 
  
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja v 
spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Franc Zdolšek novoizvoljeni župan 

2. Tina Rosina Košir direktorica Občinske uprave 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

4. Mojca Knez Jovan Kabinet župana 

5. Dimitrij Gril Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne 
zadeve 

6. Andrej Kaluža Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

7. Luka Picej  Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

8. Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

   

 Tisk, TV:  

9. Boža Herek TV Krpan 

10. Špelca Juhart TV Laško 

11.  Robert Gorjanc NT - RC 

 
 

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 2. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 23. 1. 2019, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-3/2019 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika konstitutivne seje z dne 12. 12. 2018 
 

2. Realizacija sklepov konstitutivne seje z dne 12. 12. 2018 
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3. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za leto 2019 z 
realizacijo Programa dela za leto 2018 
 

4. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja 
 

4/1 Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško 
4/2 Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oz. sejninah občinskih  
      funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine  
      Laško 
4/3 Predlog Sklepa o razrešitvi direktorice JZ STIK Laško in imenovanju v. d. direktorice JZ  
      STIK Laško 
4/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Laško 
4/5 Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 
4/6 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško – Radeče 
4/7 Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Celje 
4/8 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene 

 
5. Vprašanja in pobude 

 
6. Razno 

 
 

AD  B 1  Sprejem zapisnika in sklepov konstitutivne seje Občinskega sveta Laško z dne 12. 
12. 2018 

 
Na konstitutivni seji je bilo predlagano, da se na odborih in občinskem svetu odpre razprava  ter da 
se v Laški bilten da razpis, v katerem bi povzeli želje in zahteve občanov o razvoju turizma, 
gospodarstva in ostalih panog, ki bi prinesle dodano vrednost občini. Populacija se namreč stara, 
določeni gospodarski in turistični subjekti se umikajo iz občine. Ta pobuda je bila podana sicer po 
uradnem delu seje, vendar bi bilo prav, da je na zapisniku.  
 
V razpravi je sodeloval Robert Medved – SDS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik z dopolnitvijo pripombe in sklepe konstitutivne seje z 
dne 12. 12. 2018. 
   

Številka:  032-21/2018 
 
 

AD  B 2  Sprejem realizacije sklepov konstitutivne seje Občinskega sveta Laško z dne 12. 12.  
              2018 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov konstitutivne seje z dne 12. 12. 2018.  
 
Številka:  032-21/2018 
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AD B 3   Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za leto  
              2019 z realizacijo Programa dela za leto 2018 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala direktorica OU.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za 
leto 2019 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2018. 
 
Številka:  032-02/2019 
 
 

AD B 4.1  Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje mandat Nuše Konec Juričič, rojene 1. 7. 1963, stanujoče Cesta 
na Svetino 40g, 3270 Laško. 
 
Številka:  041-06/2018 
 
*pride Nuša Konec Juričič (22 prisotnih) 

 
 

AD B 4.2  Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oz. sejninah  
                 občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov  
                 drugih organov Občine Laško 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma 
sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
organov Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  007-07/2007 
 
 

AD B 4.3  Predlog Sklepa o razrešitvi direktorice JZ STIK Laško in imenovanju v. d.  
                 direktorice JZ STIK Laško 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme odstopno izjavo direktorice JZ STIK Laško Janje Urankar 

Berčon. Mandat ji preneha 28. 2. 2019. 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za v. d. direktorico JZ STIK Laško imenuje 

Tino Belej. Mandat ji prične teči 1. 3. 2019 in ji poteče z dnem sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi z novim direktorjem oz. najkasneje v roku enega leta od nastopa funkcije 
vršilke dolžnosti. 

 
Številka:  041-01/2019 
 
 

AD B 4.4  Predlog Sklepa o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI. 
 
Svetniška skupina SD je opozorila, da bi se v gradivu črtala beseda »najprimernejši« - navedeno je 
namreč, da je KMVVI izbrala najprimernejše kandidate, dejstvo pa je, da so bili vsi kandidati primerni, 
zato je prišlo do vtisa, da so tisti, ki niso bili izbrani, neprimerni. 
 
V razpravi je sodeloval Marjan Kozmus – SD. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije v 

predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe 

občanov v predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj 

občine v predloženi vsebini. 
4. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za urejanje prostora in 

komunalne dejavnosti v predloženi vsebini. 
5. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti in 

društva v predloženi vsebini. 
6. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za razvoj kmetijstva in 

podeželja v predloženi vsebini. 
 
Številka:  032-22/2018 
 
 

AD B 4.5  Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 
v predloženi vsebini.  
 
Številka:  032-22/2018 
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AD B 4.6  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško –  
                 Radeče 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Glasbene šole Laško – Radeče 
imenujeta Barbka Rode in Martin Teraž.  
 
Številka:  032-22/2018 
 
 

AD B 4.7  Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Celje 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet lokalnih skupnosti CSD Celje imenuje 
Dimitrija Grila. 
 
Številka:  032-22/2018 
 
 

AD B 4.8  Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI. 
 
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da je bil boljši sklep iz prejšnjega mandata, na osnovi katerega 
so se sejnine enkrat na leto nakazale obema osnovnima šolama za akcijo »Podari malico«. Tako je 
bil zajet širok krog otrok po celotni občini, in s tem pomoč več družinam, ki so socialno šibkejše. S 
sklepom je bilo točno določeno, kam gre denar, zdaj pa naj bi o tem na predlog humanitarnih 
organizacij odločala komisija. Glede humanitarnih organizacij velja neka negativna nota, če pa vemo, 
da gre denar za otroke, pa takoj dobimo nek pozitiven občutek, saj točno vemo, da bodo sredstva 
porabljena za njihovo prehrano.  
 
Predsednik KMVVI je povedal, da je na komisiji predlagal, da bi se sprejel isti sklep kot v prejšnjem 
mandatu, vendar je bilo predlagano, da bi se dopustilo več manevrskega prostora, tako da bi se 
predlog, komu in za kakšen namen podariti sredstva, oblikoval vsako leto. Predhodno bi komisija 
pridobila predloge humanitarnih organizacij (Rdeči križ, Karitas), oblikovan predlog komisije pa bi  
vsakič potrdil občinski svet. Še vedno se lahko za posamezno leto določi, da se sejnine namenijo za 
akcijo »Podari malico«. 
 
Pojasnjeno je bilo, da Center za socialno delo dobro sodeluje s humanitarnimi organizacijami in da 
imajo na CSD vedno pregled, kam gredo dobrodelna sredstva. V zadnjem času so se odpravili 
nekateri varčevalni ukrepi (povečale so se štipendije, sprostili so se otroški dodatki, …), s tem naj bi 
bile tudi zadeve v šoli glede prehrane urejene, tako da nobeden izmed otrok ni lačen. Veliko pa je 
posameznikov in družin, ki so specifične. Eni organizirajo dobrodelne koncerte za pridobitev 
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sredstev, drugi pa se v javnosti nočejo izpostavljati. Predlagano je bilo, da se zbirajo informacije s 
terena in okolja, in se tako podpre eno ali več družin.   
 
Izpostavljeno je bilo, da je v Sloveniji cca 280.000 ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Poraja se 
vprašanje, kako se bo ugotovilo, kdo je v občini najbolj upravičen do teh sredstev in na kakšen način 
se bodo sredstva delila.  Kot je bilo že povedano, se nekateri ne izpostavljajo, pa so morda tisti bolj 
potrebni pomoči, kot tisti, ki so prišli prositi za pomoč. Tako bi lahko prišlo do nepravične dodelitve 
sredstev. V izogib teh težav je bolj smiselno sodelovati v akciji »Podari malico«, ki res zajame širok 
krog občanov in se ne dela razlike med posamezniki glede višine dodeljenih sredstev.  
 
V nadaljevanju razprave je bilo povedano, da občina dodeljuje tudi enkratno denarno pomoč, za 
katero lahko zaprosijo občani, ki se znajdejo v težki socialni stiski. Za to nameni občina preko 40.000 
EUR.  
 
Podan je bil predlog, da komisija zbere predloge humanitarnih organizacij in Centra za socialno delo, 
potem pa se vsak posameznik odloči, komu bo namenil sredstva.  
 
Podan je bil tudi predlog, da bi se v Laškem biltenu objavila možnost participacije vseh pri 
kandidiranju za sredstva, tako da pošljejo vlogo komisiji.  
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Janko Cesar – SLS, Polonca Teršek – N.Si, Boštjan 
Vrščaj – LLL, Marjan Kozmus – SD, Franc Zdolšek – župan. 
 
V razpravi je bilo torej podanih več predlogov, kako in komu bi namenili sejnine. Na glasovanje je bil 
v skladu s poslovnikom podan predlog KMVVI.  
 
Občinski svet Laško je  z večino glasov (21 ZA, 1 PROTI) 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 odbije od županove plače) in podžupana oz. podžupanov (višina ene 
sejnine se odbije od podžupanove nagrade) nakaže v dobrodelne namene. 

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

3. Predlog komu in za kakšen namen se nakaže sejnina na predlog humanitarnih 
organizacij oblikuje Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, predlog pa 
potrdi občinski svet na novembrski seji. 

 
Številka:  032-22/2018 
 
 

AD B 5 Vprašanja in pobude 

 
Podana so bila naslednja vprašanja in pobude:  
 

- Svetniška skupina SD je zaradi demografskih sprememb podala pobudo za spremembo 
volilnih enot pri lokalnih volitvah.  
 
Občinski svet – sedanje stanje:      
VE 1 (KS Laško): 3.484 volivcev – 8 mandatov 
VE 2 (KS Rečica, KS Marija Gradec, KS Vrh nad Laškim, KS Šentrupert): 4.145 volivcev – 8  
         mandatov 
VE 3 (KS Jurklošter, KS Zidani Most, KS Rimske Toplice, KS Sedraž): 3.329 volivcev – 7  
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         mandatov 
 
Glede na število volivcev bi moralo biti drugačno število mandatov po volilnih enotah: 
VE 1 - 7 mandatov  
VE 2  - 9 mandatov 
VE 3 - 7 mandatov 

 
 Nov predlog je, da se krajevne skupnosti drugače porazdelijo po volilnih enotah: 

VE 1 (KS Laško) - 7 mandatov  
VE 2 (KS Marija Gradec, KS Vrh nad Laškim, KS Šentrupert, KS Jurklošter) - 8 mandatov 
VE 3 (KS Zidani Most, KS Rimske Toplice, KS Sedraž, KS Rečica) - 8 mandatov 

 
 Krajevne skupnosti: vsaka krajevna skupnost ima samo eno volilno enoto.  
  

*PISNA PRILOGA 
 
 Svetniška skupina SDS je pozdravila pobudo, želi pa, da se, ko bo pripravljen predlog        
            sprememb, le-ta predhodno da političnim strankam v pregled in možnost, da podajo  
            pripombe.  
 

- V okviru proračuna občina vsako leto razdeli kar nekaj sredstev za prireditve organizatorjem. 
Ker prireditve prijavijo, se na njih obesita SAZAS in IPF. Organizatorji so z njihovimi zneski, 
ki se gibajo od 200 do 400 EUR zelo obremenjeni, tako in tako pa veliko računajo za nastope 
že sami izvajalci. Podan je bil predlog, da Oddelek za družbene dejavnosti preveri, če obstaja 
kakršen koli način, da bi se ta prispevek plačeval na letni ravni? 
 

- Svetniška skupina MMOL je podala naslednja vprašanja in pobude (*PODANE TUDI 
PISNO): 
 
Problematika Ceroz: 

 Kakšne aktivnosti je Občina izvedla na področju reševanja problematike Ceroza? Se je 

na to temo sestala s predstavniki MOP-a, tako kot Občina Hrastnik? Če ne, ali se 

namerava? 

 V programu sanacije, ki ga je oktobra izdal IRGO, je navedeno, da podzemna voda 

doteka v telo odlagališča, kar je lahko nevarno za zdrs odlagalnega polja. Ima civilna 

zaščita Občine Laško pripravljen kakšen načrt za ukrepanje za zaščito ljudi v primeru 

zdrsa odlagalnega polja ali kakšne druge nesreče? Če da, kakšni so ti ukrepi? Če ne, 

kdaj ga namerava sprejeti?  

 Pobuda za sklic in izvedbo sestanka med krajani Sedraža (Civilno iniciativo, predstavniki 

KS Sedraž), županom in predstavniki Občinske uprave Občine Laško, županom 

Hrastnika in direktorjem Ceroza (Civilna iniciativa je pobudo za sestanek že poslala 

županoma in predstavnikom Občinskega sveta Občine Hrastnik in Laško. Župan 

Hrastnika se je že odzval, da se bo sestanka, skupaj z vsaj eno članico Občinskega sveta 

Hrastnik, udeležil). 

 Gre za področje, ki je zelo pomembno za naše občane, poleg tega Sedraž nima svojega  

predstavnika niti v občinskem svetu niti v odborih. Predlaga se redno periodično 

obveščanje občinskega sveta o dogajanju v zvezi s Cerozom - če je le mogoče, na vsaki 

seji Občinskega sveta. 

 

Pobuda za dopolnitev pravilnikov o financiranju redne dejavnosti in programov društev v   

občini Laško: 
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 MMOL se pridružuje pobudi, ki so jo dne 22. 1. 2019 vložili Turistično društvo Laško, 

Turistično društvo Rimske Toplice in Hortikulturno društvo Laško; 

 gre za nadaljevanje zgodbe o (so)financiranju rednega delovanja turističnih, hortikulturnih 

in drugih vsebinsko podobnih društev, ki skrbijo za razvoj turizma, olepševanje okolice, 

informiranje in podobno.  

 pobudo je MMOL podala že lani; verjamejo, da za pripravo razpisa (ki gre ven v drugi 

polovici marca) lani ni bilo dovolj časa. Zato letos januarja ponovno podajajo predlog in 

upajo na realizacijo v marcu. 

 pobuda za obravnavo točke na prihodnjih sejah odbora za družbene dejavnosti (ker gre 

za društva) in gospodarskega odbora (v določenih občinah s turizmom povezana društva 

obravnava tudi odbor za gospodarski razvoj). 

 
- Podane so bile pripombe na JZ STIK Laško: spletna stran ne dela, ker je v prenovi, ni publikacij, 

ki bi bile pripravljene po tematikah (npr. šport v občini, gostinska ponudba in ponudba kmetij, 
gospodarstvo, …). STIK bi moral biti gonilna sila razvoja turizma v občini.  
Koliko vpliva na občinski proračun dejstvo, da so bila v javnem sektorju sproščena 
napredovanja? Potrebno je določiti višino sredstev, ki so na razpolago, da se takšne zadeve 
uredijo … 
Gospodarskim subjektom je potrebno omogočiti dobre pogoje za delo, da ostanejo v občini. 
Občina mora postati zanimiva za mlade, imeti mora dobro stanovanjsko politiko in pogoje za 
razvoj gospodarstva ter turizma. 

 
- Na vprašanje ali delavci občinske uprave, ki prisostvujejo sejam občinskega, dobijo za to kakšno 

nagrado, je bilo pojasnjeno, da je to njihova delovna obveznost in za to lahko koristijo ure. 
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Robert Medved – SDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Enej 
Kirn – MMOL, Boštjan Vrščaj – LLL, Tina Rosina Košir – direktorica OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
 

AD B 6 Razno 

 
Župan je povedal, da bo imel dva podžupana, in sicer Jožeta Senico in Matjaža Pikla. 
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.30. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 

 


