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Z A P I S N I K 
 
5. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 25. septembra 2019, ob 17. uri, v Rimski 
areni v Rimskih termah. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 22 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost je opravičil Enej Kirn.  
 
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. Tina Rosina direktorica Občinske uprave 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

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

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

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

7. Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

   

 Ostali vabljeni:  

8.  Tina Belej STIK Laško 

   

 Tisk, TV:  

19. Boža Herek TV Krpan 

20. Špelca Juhart TV Laško 

21.  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 5. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 25. 9. 2019, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-16/2019 
 
 

1. Sprejem zapisnika 4. seje z dne 22. 5. 2019 
 

2. Realizacija sklepov 4. seje z dne 22. 5. 2019 
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3. Področje turizma 

3/1 Predlog Akcijskega načrta Slovenia Green za obdobje 2019-2022 
 

4. Javne finance in proračun 
4/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 z  

            oceno realizacije za leto 2019 
 

5. Področje gospodarskih javnih služb, okolja in prostora 
5/1 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško – 1.  

                 obravnava 
5/2 Predlog Odloka o zimski službi – 1. obravnava 

 
6. Statut in splošne zadeve 

6/1 Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek 
6/2 Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 1. obravnava 

 
7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja 

7/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019 
 

8. Vprašanja in pobude 
 

9. Razno 
 
 

AD  B 1  Sprejem zapisnika 4. seje Občinskega sveta Laško z dne 22. 5. 2019 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 4. seje z dne 22. 5. 2019. 
 
   

Številka:  032-11/2019 
 
 

AD  B 2  Sprejem realizacije sklepov 4. seje Občinskega sveta Laško z dne 22. 5. 2019 

 
V razpravi je bila ponovno izpostavljena problematika Zdravstvene postaje v Rimskih Toplicah. Kljub 
odgovoru direktorice Zdravstvenega doma Laško ostajajo dejanski problemi krajanov. Svetniki se 
morajo odločiti ali se bodo zadovoljili s tem odgovorom ali pa se bo poskušalo še kaj narediti v tej 
smeri.  
 
Opozorjeno je bilo, da v odgovoru direktorice ZD Laško piše, da imajo priznane 4,43 splošne 
ambulante, od tega naj bi odpadle dve na Laško, dve na Rimske Toplice. Dejansko pa je v ZD Laško 
zaposlenih sedem zdravnikov in ena specializantka. Od kod se potem financirajo? To pomeni tudi, 
da v Laškem zdravniki niso polno zasedeni. V ZP Rimske Toplice ne prihajajo samo pacienti iz KS 
Rimskih Toplic, ampak tudi iz KS Jurklošter, KS Zidani Most in iz dela KS Sedraž. Pacienti so 
zmedeni, saj enkrat dela ena, drugič druga ambulanta. Velikokrat zdravniki nadomeščajo, čaka se 
po dve uri (kljub naročanju), včasih so vrata zaprta. Ne gre samo za problematiko  glede števila 
zdravnikov, ampak tudi za kvaliteto dela. Verjetno bi bilo bolje, da bi delala samo ena zdravnica, če 
bi bila le-ta stalna in vedno dosegljiva. Problematična je tudi računalniška oprema – na recepte se 
čaka 2 do 3 dni … 
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V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Bojana Kustura – SD, Štefanija Pavčnik – SDS, 
Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 4. redne seje z dne 22. 5. 2019.  
 
Številka:  032-11/2018 
 
 

AD B 3.1  Predlog Akcijskega načrta Slovenia Green za obdobje 2019-2022 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Tina Belej. 
 
V razpravi je bila izpostavljena točka 3.2 – onesnaženje zraka. V Laškem je sicer možnost priklopa 
na plin, vendar ne povsod. Pripraviti bi bilo treba strategijo odprave kurišč na trda goriva. V Laškem 
je najmanj 3 do 4 mesece zrak neznosen.  
 
Pojasnjeno je bilo, da so bile izvedene meritve onesnaženosti zraka (na Rimski cesti), vendar je bila 
meja onesnaženosti presežena le dvakrat, kar je premalo, da bi se dalo pridobiti sredstva z eko 
sklada. Lahko pa ponovimo meritve.  
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Akcijski načrt Slovenia Green za obdobje 2019-2022 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  322-04/2019 
 
 

AD B 4.1  Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. 1. 2019 do 30.  
                6. 2019 z oceno realizacije za leto 2019 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Dragica Čepin. 
 
V razpravi je bila izpostavljena postavka 741 – sredstva iz državnega proračuna, v zvezi s katero je 

bilo pojasnjeno, da je realizacija le 7%, ostalo naj bi občina dobila v drugi polovici leta. Glede na 

odstop kohezijskega ministra črpanje sredstev zelo zaostaja in vprašanje je, kdaj se bodo postopki 

nadaljevali – tudi naša občina čaka na odobritev in potem na črpanje. Predlagano je bilo, da občina 

preko SOS-a in ZOS-a pozove resorno ministrstvo, da se sredstva čim prej lahko črpajo.  

V razpravi  sta sodelovala Robert Medved – SDS in Franc Zdolšek – SLS. 

Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 
SKLEP: 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. 
januarja do 30. junija 2019, z oceno realizacije za leto 2019, v predloženi vsebini. 
 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP:  
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Občinski svet Laško sprejme pobudo, da se preko SOS-a in ZOS-a poda pobuda, da se 
pozove resorno ministrstvo, da se čim prej omogoči črpanje EU sredstev. 
 
Številka:  410-14/2017 
 
 

AD B 5.1 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško –  
                1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža. 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da se zakonsko ne bi smelo zaračunavati NUSZ tistim, ki niso 
priključeni na javni vodovod. Pojasnjeno je bilo, da se ta zemljišča ne točkujejo. 
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Andrej Kaluža – OU. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 

Občini Laško v 1. obravnavi. 
2. Ker ni nobenih pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 

Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  007-04/2017 
 
 

AD B   5.2 Predlog Odloka o zimski službi v Občini Laško – 1. obravnava 

 
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 zimski službi v Občini Laško v 1. obravnavi. 
2. Ker ni nobenih pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zimski službi v Občini Laško v predloženi 

vsebini. 
 
Številka:  007-05/2019 
 
 

AD B 6.1  Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala predsednica Statutarno pravne komisije Danijela 
Bevk Knez. 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno določilo, po katerem župan lahko nekomu podeli pravico do uporabe 
zastave in grba oz. mu jo odvzame. Tukaj lahko pride subjektivnega odločanja zaradi različnih 
političnih opredelitev županov oz. kroga ljudi, ki o tem odločajo.  
 
Pojasnjeno je bilo, da se v statutu črta določilo, da župan podeljuje omenjeno pravico. O tem bo 
odločala občinska uprava v upravnem postopku kot prvostopenjski organ, župan pa bo odločal o 
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morebitnih pritožbah zoper te odločbe kot drugostopenjski organ. To bo določal novi odlok, ki je na 
dnevnem redu v naslednji točki.  
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved - SDS in Tina Rosina – direktorica OU. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Spremembe Statuta Občine Laško po skrajšanem 

postopku.  
2. Občinski svet Laško sprejme Spremembe Statuta Občine Laško  v predloženi vsebini.  

 
Številka:  007-09/2015 
 
 

AD B 6.2  Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tanja Grabrijan. Opozorila je na pomoto oz. 
napako v gradivu: v 3. odst. 11. člena se beseda »zastava« nadomesti z besedo »grb«, saj celoten 
člen govori o grbu in ne o zastavi.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zastavi in grbu Občine Laško v 1. obravnavi v 

predloženi vsebini. 
2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala pri 

pripravi odloka za 2. obravnavo. 
 
Številka:  007-04/2019 
 
 

AD B 7.1   Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019 

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

SKLEP: 
V letu 2019 se podelijo naslednja občinska priznanja:  

1. Naziv Častni občan se podeli Edu Jelovšku (posthumno) za izjemen prispevek pri 
ohranjanju zgodovine Laškega. 

2. Zlati grb se podeli Turističnemu društvu Laško za prispevek na področju turizma, 
kulturnega in družabnega življenja v Laškem. 

3. Srebrni grb se podeli Društvu upokojencev Laško za uspešno delo s starejšimi na 
socialno humanitarnem in družbenem področju.  
Srebrni grb se podeli Smučarskemu klubu Zlatorog Laško za uspešno delovanje z 
mladimi na smučarskem področju. 
Srebrni grb se podeli Mojci Leskovar za uspešno poslovno delo in prispevek k razvoju 
in ugledu občine. 

4. Bronasti grb se podeli Marku Pavčniku za aktivno delo na družbenem in kulinaričnem 
področju. 
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Številka:  032-22/2018 
 
 

AD B 8 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja:  
 

- Kdaj bo dokončana kolesarska povezava Laško – Celje? Cesta Jagoče – Sp. Rifengozd je 
namreč  zelo slabem stanju. 
Pojasnjeno je bilo, da tečejo pogajanja, da bi se kolesarska steza vključila v vodni svet. 
Problem je v tem, da prometni predpisi za kolesarsko stezo določajo ograjo, ki pa jo vodni 
svet ne dovoljuje.    

- V kakšni fazi izvedbe je ureditev krajevnega jedra pri gostišču Čater v nadaljevanju državne 
ceste? Kdaj bo projekt realiziran? 

- Kako poteka sanacija plazišča nad lokalno cesto v Velikih Gorelcah (plazišče ogroža 
stanovanjski objekt na naslovu Gorelce 20)? 

- V kakšni fazi je projekt ureditve ceste Curnovec – Laška vas? Kdaj lahko krajani pričakujejo 
realizacijo? 

- Podana je bila pobuda , da je izgradnja vodovoda v naseljih Rifengozd in Brstnik prioriteta. 
Takoj naj se prične z aktivnostmi, da se krajanom zagotovi kvalitetna pitna voda. 

- Kako potekajo aktivnosti v zvezi z zadevo CEROZ? 
- Kdaj bo izveden razpis za direktorja STIK-a? Rečeno je bilo, da se bo izvedel takoj po končani 

prireditvi Pivo in cvetje. 
- Pobuda, da se v plan obnove občinskih cest vključi izvedba celotne trase lokalne ceste Lešje 

– meja Občina Dobje. Sredstva je treba zagotoviti v proračunu za leti 2020 in 2021.  
- PŠ Jurklošter je bila energetsko sanirana, vendar se že od sanacije pojavlja problematika z 

zamakanjem vode s terase pri vrtcu, ki zateka v samo igralnico. Kdaj se bo to uredilo? 
- Podana je bila pobuda, da občina pripravi strategijo razvoja.  

Pojasnjeno je bilo, da je bila leta 2009 izdelana strategija razvoja do leta 2025. 
- Kdaj bodo lokalne ceste vrnjene v prvotno stanje po vožnjah težkih tovornih vozil (ob 

rekonstrukciji in novogradnji objektov) na različne deponije v občini Laško, še posebno v KS 
Marija Gradec (npr. cesta Lahomno – Harje – Stopce)? 

- Cesta Lahomno – Reka ima avtobusno povezavo za šolarje, na tej relaciji ni enega prehoda 
za pešce ali avtobusnega postajališča, avtobusni vozni redi so nameščeni kar na otokih za 
smeti.  

- Na lokacijah Padež, Reka, Olešče, del Lahomnega in Žigona je signal za mobilno telefonijo 
zelo slab ali pa ga ni. Obljubljeno je bilo, da bo na Vrhu nad Laškim nameščen oddajnik. 

- V središču Laškega je na več lokacijah poškodovano cestišče, kar predstavlja nevarnost za 
pešce, kolesarje in avtomobiliste. 

- Podana je bila pobuda, da naj bi najbolj prizadetim občanom ob gradnji železniške povezave 
in infrastrukturnih objektov v smislu skrbi za občane simbolično (enkrat ali dvakrat mesečno) 
nudili možnost čiščenja osebnega vozila. 

- Kdaj bo izvedena sanacija Aškerčeve ceste v Rimskih Toplicah (ležeči policaji in neurejeno 
cestišče)? 

- Na kakšen način je po novem predvideno financiranje društev preko KS; 
- Podana je bila pobuda, da bi se za projekt Prijateljstvo, ki je koriščeno 100%, v proračunu za 

prihodnje leto namenilo vsaj toliko sredstev kot v tem letu. 
- Podana je bila pobuda za izgradnjo javnih domov za starejše. V letu 2018 je bilo 20.718 mest 

v 59 zavodih in 41 izvajalcih s koncesijo. Zasedenost v javnih domovih je 100%. Zadnji javni 
dom je bil v Sloveniji zgrajen leta 2005. Osnovna cena je 577 EUR za javni dom in 707 EUR 
za zasebni, pri dražjih programih je razlika celo dobrih 600 EUR. Potrebno bi bilo narediti 
analizo, kaj imamo v Laškem in podati pobudo na ministrstvo za delo, družino in socialne 
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zadeve za izgradnjo javnega doma za starejše. Sicer pa bi bilo potrebno doseči cilj, da se za 
isto storitev plača enaka cena. 

 
V razpravi so sodelovali: Olga Čander – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Danijela Bevk Knez – MMOL, 
Janko Cesar – SLS, Boštjan Vrščaj – Lista LL, Robert Medved – SDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Franc 
Zdolšek – župan. 
 
Na seji sta bili predloženi še pisni pobudi članice sveta (Alenka Barlič – SLS), ki pa nista bili podani 
ustno na seji, sta pa sestavni del zapisnika in se nahajata v spisu.  
 
 

AD B 9 Razno 

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

    Franc ZDOLŠEK 

 


