
 
 
 

 

Št.: 032-16/2021  
Datum: 10. 1. 2022  
 

Z A P I S N I K 
 
 
17. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 15. 12. 2021, ob 17. uri, v Thermani Laško. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 18 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost so opravičili Danijela Bevk 
Knez, Enej Kirn, Bojan Šipek, Damjan Kovač in Jože Senica. 
 
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 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3.  Tanja Grabrijan Kabinet župana 

4.  Sandra Barachini 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.  Lika Picej Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

8. Stanka Jošt Oddelek za gospodarske dejavnosti 

9.  Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

   

 Tisk, TV:  

10. Boža Herek TV Krpan 

 
 

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 17. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 15. 12. 2021, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-16/2021 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
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1. Sprejem zapisnika 16. seje z dne 29. 9. 2021 
 

2. Sprejem zapisnika 7. dopisne seje z dne 19. 11. 2021 
 

3. Realizacija sklepov 16. seje z dne 29. 9. 2021 
 

4. Realizacija sklepa 7. dopisne seje z dne 19. 11. 2021 
 

5. Proračun in javne finance 
5/1 Predlog Odloka drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani  

                  postopek 
5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2022 – 2. obravnava 
5/3 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2022 
5/4 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki  

                  niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2022 
5/5 Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leto 2022 
5/6 Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško – 2. obravnava 
5/7 Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov  

                  Občinskega sveta Laško 
5/8 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine v humanitarne namene 

 
6. Področje gospodarstva 

6/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško  
                  pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter   
                  določanju najemnin – skrajšani postopek 

6/2 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v obnovo strehe na športni dvorani Tri lilije 
6/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v modernizacijo športne dvorane Tri lilije –  

                 elektroinstalacije 
6/4 Zaključno poročilo o izgradnji teniških igrišč s spremljajočim objektom v Debru 
6/5 Zaključno poročilo o izvedenem projektu »Večnamenske rekreacijske površine in  

                  trajnostna mobilnost« 
 

7. Področje okolja in prostora 
7/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih  

                  zemljišč v Občini Laško – skrajšani postopek 
7/2 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri  

                  posamični poselitvi  na parcelah št. *126, *129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602, 1603, vse                      
                  k. o. Trobni Dol (1033) 

7/3 Program oskrbe s pitno vodo 2022 do vključno 2025 
7/4 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in  

                  padavinske odpadne vode 
7/5 Zaključno poročilo o izvedenem projektu Ureditev JP 700701 Trobni dol – Suhadobje –  

                 Tovornik 
7/6 Zaključno poročilo o obnovi LC Belovo Zg. Brezno z ureditvijo kanalizacije 

 
8. Področje družbenih dejavnosti  

8/1 Predlog Letnega programa športa v občini Laško za leto 2022 
8/2 Zaključno poročilo o izgradnji prizidka k obstoječemu objektu Vrtca v Rimskih Toplicah 
8/3 Zaključno poročilo o rekonstrukciji in dozidavi kuhinje v OŠ Primoža Trubarja Laško 

 
9. Volitve  

9/1 Predlog Odloka o določitvi števila članov občinskega sveta in volilnih enot za volitve  
                  članov občinskega sveta ter volitve župana v Občini Laško – 1. obravnava 

9/2 Predlog Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v  
                  krajevnih skupnostih Občine Laško – 1. obravnava 
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10. Splošne zadeve 

10/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj Antona Aškerca za izjemne dosežke na  
                    področju kulturnih dejavnosti v letu 2022 

10/2 Predlog Rokovnika sej in okvirnega Programa dela Občinskega sveta Laško za leto  
                    2022 
 

11. Vprašanja in pobude 
 

12. Razno 
 
 

AD  B 1  Sprejem zapisnika 16. seje Občinskega sveta Laško z dne 29. 9. 2021 

 
Robert Medved - SDS je podal pripombo – pri točki 7 na str. 8 je vprašal ne samo glede obnove 
Policijske postaje, ampak tudi glede novogradnje. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 16. redne seje z dne 29. 9. 2021. Zapisnik se 
na str. 8 pri točki 7 dopolni s podano pripombo. 
   

Številka:  032-13/2021 
 
 

AD B 2 Sprejem zapisnika 7. dopisne seje z dne 19. 11. 2021 

 
Razprave ni bilo.   
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 7. dopisne seje z dne 19. 11. 2021. 
 
Številka:  032-18/2021 
 
 

AD  B 3 Sprejem realizacije sklepov 16. seje Občinskega sveta Laško z dne 29. 9. 2021 

 

G. Medved je izpostavil, da je na prejšnji seji vprašal glede Civilne zaščite; v odgovoru je bil opis 
trenutnega stanja in dela, njega pa so bolj zanimali kadrovska zasedba (ali je primanjkljaj), osnovna 
sredstva in specialno vozilo, ki naj bi ga dobila CZ. V odgovorih pa tudi ni zasledil, kaj se dogaja s 
Policijsko postajo Laško.  
 
Župan je povedal, da je ravnokar izvedel informacijo v zvezi s specialnim vozilom za CZ. Prijavili se 
bomo na razpis, ki se pripravlja. Na voljo naj bi bilo 14 vozil, ki naj bi se delila v sklopu protipoplavnih 
ukrepov. Glede policijske postaje je povedal, da so bili tisti, ki bodo investirali, na ogledu za 
nadomestno lokacijo že pred kakšnim letom oz. letom in pol. Problem je, ker občina nima v lasti 
nobenega takšnega zemljišča izven poplavnega območja, ki bi bil primeren za izgradnjo nove 
policijske postaje.  
 
V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
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Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 16. redne seje z dne 29. 9. 2021.  
 
Številka:  032-13/2021 
 
 

AD B 4 Realizacija sklepa 7. dopisne seje z dne 19. 11. 2021 

 
Razprave ni bilo.   
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 7. dopisne seje z dne 19. 11. 2021. 
 
Številka:  032-18/2021 
 
 

AD B 5/1 Predlog Odloka drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani  
               postopek 

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

SKLEPE: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2021 po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2021 v predloženi vsebini 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 

(rebalans 2.2021) v predloženi vsebini. 
 
Številka:  410-11/2019 
 
 

AD B 5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2022 – 2. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin. Predstavila je amandma na 
predlog odloka, ki so ga svetniki dobili naknadno kot dodatno gradivo po elektronski pošti in na mizo. 
Amandma se vlaga zaradi uskladitve postavke za ureditev podstrešnih prostorov Muzeja Laško in 
nakup opreme, kar je potrebno za uspešno prijavo na razpis Ministrstva za kulturo za pridobitev 
nepovratnih sredstev.  
 
V razpravi je bila izpostavljena postavka 16039004 (na str. 227) – Praznično urejanje naselij in 
predlog za dvig sredstev na tej postavki iz 24.000 EUR na 30.000 EUR, z željo, da bi se ta razlika 
namenila ureditvi osrednjega trga v Laškem, torej nakupu svetil za staro mestno jedro.   
 

V razpravi je sodeloval Boštjan Vrščaj – Lista LL. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednje 

SKLEPE: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme amandma k Odloku o proračunu Občine Laško za leto 
2022 v predloženi vsebini. 
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2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2022 v 2. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 v 2. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2022 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  478-47/2019 
 
 

AD B 5/3 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto  
                2022 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 
za leto 2022, ki je sestavljen iz Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za 
leto 2022 in Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Laško za leto 2022 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  478-47/2021 
 
 

AD B   5/4  Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega    
                   premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem  
                   Občine Laško za leto 2022 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega 
premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za 
leto 2022. 
 
Številka:  478-47/2021 
 
 

AD B   5/5  Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leto 2022 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Laško za 
leto 2022 in pooblašča župana Občine Laško, da izvede in odloči postopek odprodaje 
najugodnejšemu ponudniku. 
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Številka:  478-46/2021 
 
 

AD B  5/6 Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško – 2. obravnava 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško v 
predloženi vsebini.  
 
Številka:  007-07/2019 
 
 

AD B  5/7  Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov  
                 Občinskega sveta Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tanja Grabrijan. 
 
V razpravi je bil izpostavljen drugi odstavek 7. člena, kjer je zapisano, da se sredstva lahko porabijo 
zgolj za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov in ne za delovanje političnih strank. Težko 
je ločevati delovanje stranke in svetniške skupine (npr. prostor v najemu za delovanje koristijo osebe 
kot občinski svetniki, ki pa so hkrati člani politične stranke), zato je bilo predlagano, da se zadnji del 
stavka črta.  
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Marjan Kozmus – SD. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov Občinskega sveta Laško v predloženi vsebini, s tem da se v drugem odstavku 7. 
člena črta zadnji del stavka "in ne za delovanje političnih strank." 
 
Številka:  007-06/2021 
 
 

AD B 5/8 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine v humanitarne namene 

 
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 decembrska sejnina članov občinskega sveta, del 
plače župana in del nagrade podžupanov v višini sejnine nameni družinam v socialni stiski, 
ki so jih predlagali Rdeči križ, OZ Laško – Radeče in CSD Celje, Enota Laško, vsaki v enakem 
deležu. 
 
Številka: 032-06/2021 
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AD B 6/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine  
                Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih  
                nepremičnin ter določanju najemnin – skrajšani postopek 

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

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

pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih 
pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, v predloženi vsebini. 

 
Številka: 007-01/2014 
 
 

AD B  6/2 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v obnovo strehe na športni dvorani Tri  
                 lilije 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije v obnovo strehe 

na športni dvorani Tri lilije. 
2. Izvedena investicija se preda v upravljanje zavodu STIK Laško. 

 
Številka: 430-18/2020 
 
 

AD B  6/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v modernizacijo športne dvorane Tri           
                 lilije – elektroinstalacije 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije v modernizacijo 

športne dvorane Tri lilije – elektroinstalacije. 
2. Izvedena investicija se preda v upravljanje zavodu STIK Laško. 

 
Številka: 430-27/2020 
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AD B  6/4 Zaključno poročilo o izgradnji teniških igrišč s spremljajočim objektom v Debru 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej. 
 
Razprava je bila, vendar je zaradi vsebine, ki ni sodila k obravnavi zaključnega poročila, zapisana 
pod točko Razno.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izgradnji teniških igrišč s 
spremljajočim objektom v Debru v predloženi vsebini. 
 
Številka: 430-16/2020 
 
 

AD B  6/5 Zaključno poročilo o izvedenem projektu »Večnamenske rekreacijske površine  
                 in trajnostna mobilnost« 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Zaključno poročilo o izvedbi projekta "Večnamenske 

rekreacijske površine in trajnostna mobilnost." 
2. Pumptrack v Debru se prenese v upravljanje JZ STIK Laško.  
3. Sistem izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici se prenese v upravljanje izvajalcu 

Nomago, d. o. o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana, v skladu z Okvirnim  sporazumom za 
izvedbo javnega naročila št. 13/JN-2020/B za Sklop št. 2: Upravljanje, vzdrževanje in 
servisiranje sistema javnih koles – Kolesce". 

 
Številka: 322-03/2020 
 
 

AD B  7/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za  
                 uporabo stavbnih zemljišč v Občini 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 in dopolnitvah Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-04/2017 
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AD B  7/2 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča  
                 pri posamični poselitvi  na parcelah št. *126, *129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602,  
                 1603, vse k. o. Trobni Dol (1033) 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 126, 129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602, 1603, 
vse k. o. Trobni Dol (1033), v predloženi vsebini. 
 
Številka: 350-09/2020 
 
 

AD B  7/3 Program oskrbe s pitno vodo 2022 do vključno 2025 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje Program oskrbe s pitno vodo v občini Laško za obdobje od 2022 
do vključno 2025 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 355-09/2021 
 
 

AD B  7/4 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne   
                 in padavinske odpadne vode 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat cen storitev odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode z javnih površin v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško potrjuje storitev odvajanja v višini 0,4309 EUR/m³ brez DDV. 

 
Številka: 354-77/2021 
 
 

AD B  7/5 Zaključno poročilo o izvedenem projektu Ureditev JP 700701 Trobni dol –  
                Suhadobje – Tovornik 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji  
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SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi projekta Ureditev 

JP700701 Trobni Dol – Suhadobje – Tovornik. 
2. Odsek ceste bo v skladu z Zaključnim poročilom preneseno v upravljanje KS Vrh nad 

Laškim. 
 
Številka: 430-23/2020 
 
 

AD B  7/6 Zaključno poročilo o obnovi LC Belovo Zg. Brezno z ureditvijo kanalizacije 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o obnovi lokalne ceste 

Belovo – Zg. Brezno z ureditvijo kanalizacije v predloženi vsebini. 
2. Odsek lokalne ceste z vsemi pripadajočimi ureditvami, kanalizacijo, javno 

razsvetljavo, bo v skladu z Zaključnim poročilom preneseno v vzdrževanje na JP 
Komunalo Laško. 

 
Številka: 430-14/2020 
 
 

AD B  8/1 Predlog Letnega programa športa v občini Laško za leto 2022 

 
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 2022 v predloženi 
vsebini. 
 
Številka: 671-04/2021 
 
 

AD B  8/2 Zaključno poročilo o izgradnji prizidka k obstoječemu objektu Vrtca v Rimskih  
                Toplicah 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izgradnji prizidka k obstoječem 

objektu vrtca v Rimskih Toplicah v predloženi vsebini. 
2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ Vrtec Laško. 

 
Številka: 430-03/2020 
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AD B  8/3 Zaključno poročilo o rekonstrukciji in dozidavi kuhinje v OŠ Primoža Trubarja  
                Laško 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o rekonstrukciji in dozidavi kuhinje v 

OŠ Primoža Trubarja Laško v predloženi vsebini. 
2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ OŠ Primoža Trubarja Laško. 

 
Številka: 430-22/2020 
 
 

AD B  9/1 Predlog Odloka o določitvi števila članov občinskega sveta in volilnih enot za  
                 volitve članov občinskega sveta ter volitve župana v Občini Laško – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tanja Grabrijan. Izpostavila je, da so mnenja kljub 
razpravam, ki so se zvrstile v zadnjem letu, še vedno deljena. Nasprotniki sprememb želijo, da KS 
Jurklošter ostane v VE 3, saj se ni nikoli povezovala s krajevnimi skupnostmi na levem bregu Savinje, 
ampak vedno s KS Rimske Toplice, ki je v VE 3. Zagovorniki sprememb pa poudarjajo smiselnost 
na novo predlagane ureditve z demografskega in teritorialnega vidika – VE 2 na levem bregu in VE 
3 na desnem bregu Savinje. 
 
V razpravi je g. Kozmus izpostavil, da je pridobil dodatno mnenje oz. informacije  pri Državni volilni 
komisiji (DVK). V zakonu nikjer ne piše, da je obvezno spreminjati volilne enote. Organ, ki to ureja, 
je Občinska volilna komisija, ki mora slediti sprejetemu odloku iz leta 1995. Če pride do večjih 
demografskih sprememb, predlaga občinskemu svetu novo ureditev, kar je bilo tudi narejeno. Član 
DVK je opozoril, da se takšne spremembe naj ne bi delale v zadnjem letu pred volitvami. SD je 
pravočasno podal predlog, v zvezi s tem se je zvrstilo kar nekaj razprav. Član DVK je opozoril tudi 
na to, da ni dobro, da se takšne spremembe sprejemajo s preglasovanjem oz. da je zaželena 
soglasnost. Zato predlaga, da se pred 2. obravnavo odloka naredi še en posvet z Občinsko volilno 
komisijo in vodji svetniških skupin in se odloči ali se gre v spremembe ali ne. 
 
G. Cesar je izpostavil stališče Sveta KS Jurklošter in krajanov Jurkloštra, ki ne želijo prestavitev 
območja KS Jurklošter iz VE 3 v VE 2. V KMVVI so bila mnenja deljena, vendar so kljub temu 
predlagali, da gre odlok v obravnavo na občinski svet, ki naj odloči, če se gre v spremembe ali ne. 
 
Župan je povedal, da se mu za izvolitev svetnikov ne zdi bistveno, v kateri volilni enoti je katera 
krajevna skupnost. Bistveno je, katere osebe stranka postavi na vrh svoje liste. Se mu pa zdi 
smiselna teritorialna ureditev volilnih enot glede na levi in desni breg Savinje. Lahko se naredi še en 
posvet z OVK, vendar je treba v januarju zadevo doreči, ker se volitve bližajo. 
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Janko Cesar – SLS, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (10 ZA, 7 PROTI) sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o določitvi števila članov občinskega sveta in 

volilnih enot za volitve članov občinskega sveta ter volitve župana v Občini Laško v 1. 
obravnavi. 

2. Strokovne službe naj skličejo usklajevalni sestanek z Občinsko volilno komisijo Laško 
in morebitne pripombe upoštevajo pri pripravi odloka za 2. obravnavo. 
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Številka: 007-04/2021 
 
 

AD B  9/2 Predlog Odloka o določitvi števila članov občinskega sveta in volilnih enot za  
                 volitve članov občinskega sveta ter volitve župana v Občini Laško – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tanja Grabrijan. Poudarila je, da so tudi pri tem 
predlogu kljub večkratnim razpravam deljena mnenja glede predlaganih sprememb. 
 
V razpravi je g. Kozmus povedal, da se mu zdi prav, da bi se zaradi deljenih mnenj vsaka krajevnost 
po svoje odločila, koliko bo imela urejene volilne enote. S tem se je strinjal g. Cesar, torej da bi 
predlog novega odloka moral slediti predlogu vsake krajevne skupnosti, ne pa da se je šlo v tako 
drastične spremembe. Grabrijanova je poudarila, da je nov odlok pripravljen enovito in sistematično: 
večkrat je bilo predlagano, da bi bila ena krajevna skupnost ena volilna enota, kar se je upoštevalo, 
razen pri največji krajevni skupnosti, ki bi imela tri volilne enote; kar pa se tiče števila krajevnih 
svetnikov, pa bi imele večje krajevne skupnosti več svetnikov, manjše pa manj, absolutno pa naj bi 
vse krajevne skupnosti imele neparno število krajevnih svetnikov zaradi lažjega odločanja.  
 
Tudi g. Pikl je izpostavil, da je predlog novega odloka drastičen in da bolj malo upošteva mnenja 
krajevnih skupnosti. Predlagal je, da bi ne namesto na eno volilno enoto krajevne skupnosti razdelile 
na dve volilni enoti.  
 
Grabrijanova je povedala, da je bil ta predlog, da bi se krajevne skupnosti razdelile na dve volilni 
enoti predlagan na zadnji seji KMVVI. Gre za čisto nov predlog, ki so ga posamezni člani KMVVI po 
seji posredovali krajevnim skupnostim. Žal pa se ravno tiste najmanjše krajevne skupnosti, za katere 
bi bilo smiselno zmanjševanje števila volilnih enot, s tem ne strinjajo in želijo ohraniti tri ali štiri volilne 
enote.  
 
Župan je izpostavil mnenje, da ni toliko pomembno ali je ena volilna enota ali tri. Bolj problem je, če 
se bo dalo najti kandidate za volitve v svete krajevnih skupnosti, ki so prizadevni, delavni in 
pripravljeni sodelovati. 
 
G. Lukić, ki je bil tudi sam predsednik KS Zidani Most, je povedal, da so tudi v njegovem mandatu 
imeli težave pri iskanju kandidatov v več volilnih enotah in so morali volitve ponavljati, ter da se o 
zmanjšanju volilnih enot razmišlja že dlje časa, vendar kljub temu ne more glasovati za predlagani 
odlok, če se sama krajevna skupnost s tem ne strinja.  
 
G. Vrščaj se je pridružil stališču, da je treba upoštevati mnenja krajevnih skupnosti in se gre v 
spremembe postopoma – le za tiste krajevne skupnosti, ki to želijo. 
 
Grabrijanova je ponovno poudarila, da je OVK pripravila odlok z vidika, da če se že gre v 
spremembe, se zadeve na novo uredijo sistematično. Če bi upoštevali samo trenutno mnenje 
posamezne krajevne skupnosti, bi verjetno lahko po vsakih volitvah spreminjali odlok, saj npr. 
trenutni svet KS želi spremembo, svetu KS v naslednjem mandatu bi se zdela boljša prejšnja 
ureditev in bi zahteval, da se odlok zopet spremeni po starem sistemu ipd. Zato je treba odloke 
pripravljati sistematično, tako da se upoštevajo določeni kriteriji kot je npr. število volivcev oz. 
prebivalcev, velikost območja ipd. Tudi pri predlogu poenotenja števila krajevnih svetnikov na 
neparno število smo naleteli odpor, saj npr. ena krajevna skupnost vztraja, da bo še naprej imela 
neparno število krajevnih svetnikov, saj je razdeljena na dve volilni enoti, zato želi, da se v obeh 
volilnih enotah voli enako število krajevnih svetnikov. Tega problema ne bi bilo, če bi bila ta krajevna 
skupnost ena volilna enota. 
 
Župan se je strinjal, da se ne more upoštevati čisto vsakega, tako kot si tisti trenutek zamisli, in da 
je prav, da se najde sistematična rešitev. Poudaril je, da bi število krajevnih svetnikov moralo biti 
neparno v vseh krajevnih skupnostih, saj se sicer lahko pojavijo problemi pri odločanju, če so mnenja 
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deljena. Prav tako je izpostavil, da je ponavljanje volitev zaradi manjkajočih kandidatov na rednih 
volitvah ali zaradi odstopov že izvoljenih krajevnih svetnikov konec koncev tudi strošek. 
 
Predlagano je bilo, da se točka umakne z dnevnega reda in da se pripravo morebitnih sprememb 
prepusti novemu občinskemu svetu in novim svetom krajevnih skupnosti.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Janko Cesar – SLS, Matjaž Pikl, Uroš Lukić – SD, 
Boštjan Vrščaj – Lista LL, Tanja Grabrijan – OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se točka 9/2 - Predlog Odloka o določitvi števila članov 
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško umakne z 
dnevnega reda. 
 
Številka: 007-05/2021 
 
 

AD B  10/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj Antona Aškerca za izjemne  
                   dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2022 

 
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: 

• Kulturnemu društvu Vrh nad Laškim za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske 
kulture, 

• Majdi Marguč za dolgoletno delovanje na področju mažoretne dejavnosti, 

• Mateji Škorja za dolgoletno in uspešno delo na področju zborovskega petja. 
 
Številka: 007-06/2021, 430-196/2021 
 
 

AD B  10/2 Predlog Rokovnika sej in okvirnega Programa dela Občinskega sveta Laško za  
                   leto 2022 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Rokovnik sej in Okvirni program dela Občinskega sveta Laško 
za leto 2022 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 032-17/2021 
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AD B 6/3 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja: 

- Marjan Kozmus – SD: 
o V imenu Planinskega društva Laško se je zahvalil za sprejete NRP, ki so omogočili 

izboljšanje turistične ponudbe Doma na Šmohorju. Prihodnje leto bomo praznovali 
100-letnico obstoja PD Laško in 50-letnico izgradnje Doma na Šmohorju, zato smo 
županu dali predlagali, da bi naslednje leto razglasili za leto planinstva v občini Laško. 
PD bo v sodelovanju z javnimi zavodi preko celega leta organiziralo dogajanja v 
občini, o čemer bodo občani redno seznanjeni tudi skozi Laški bilten. 
 

Župan je predlagal, da se o glasuje o predlogu. 
 

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  
SKLEP: 

Občinski svet Laško sprejme sklep, da je leto 2022 leto planinstva v Občini Laško. 
 

Številka: 032-16/2021 
 

- Matjaž Pikl: 
o Izgradnja bazne postaje za mobilni signal na Vrhu nad Laškim je končana. 
o Pri projektu izgradnje širokopasovnega sistema podjetja Rune je za izgradnjo na 

območju naše občine zadolžen podizvajalec - podjetje Eurocom. Podana je bila 
pobuda, da se na sejo povabi predstavnika tega podjetja, da predstavi terminski plan 
in ostale informacije v zvezi s tem projektom. 
 

- Barbara Jančič – MMOL:  
o Pohvala za postavitev bazne postaje na Vrhu nad Laškim – krajanom ogromno 

pomeni izboljšanje mobilnega signala. 
o Pobuda za ureditev parkirišča pred pošto in trgovino v Rimskih Toplicah. 

 
- Štefanija Pavčnik – SDS: 

o Zahvala, da bodo Rimske Toplice končno pridobile telovadnico. 
 

- Janko Cesar – SLS: 
o Zahvala, da je dvorec Kartuzije Jurklošter saniran; upa, da se bo v naslednjem letu v 

skladu z načrti nadaljevala obnova pristave.  
 

- Boštjan Vrščaj – Lista ljudje ljudem: 
o Letos je iz programa prednovoletne osvetlitve izpadel Aškerčev trg, zato predlaga, da 

se to doda v program za prihodnje leto. 
o V času izgradnje krožišča in zaprtju prometa čez most se je opazilo, da je cestišče 

mostu zelo razpokano. Verjetno pronicanje vode skozi razpoke asfalta lahko vpliva 
na varnost mostu, zato predlaga, da se temu posveti več pozornosti in se izvedeta 
strokovni pregled mostu in preplastitev. 

 
- Nuša Konec Juričič – SLS: 

o Po elektronski pošti so svetniki prejeli dopis Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic 
ter poročilo Nadzornega odbora o nadzoru poslovanja Zdravstvenega doma Laško. 
Ta dva dokumenta sta dva dejavnika, ki govorita v prid temu, da se pripravita 
strategija zdravstva in širše strategija zdravja v občini.  

o Poziv občanom, da tisti, ki se imajo namen cepiti, to storijo v prihodnjih dneh, ko bodo 
dnevi cepljenja.  

o Pohvala Zdravstvenemu domu Laško, ki dobro omogoča cepljenje in testiranje za 
Covid-19.  
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AD B 10  Razno 

 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da so svetniki dobili dopis s strani Teniškega kluba Marija Gradec in 
da bi bilo prav, da se zadeva pokomentira.  
 
Župan je pojasnil, da je bil prvotni projekt nadkritja teniškega igrišča narejen za Marija Gradec na 
sosednjem prostoru, kjer se odvija mali nogomet. Z železnico je bil dosežen dogovor, da se s progo 
približajo igriščem, tako da se le-ti maksimalno ohranijo. Površina teh igrišč se je skrajšala samo za 
en meter. Takrat so določeni člani Teniškega kluba Marija Gradec napovedali, da bodo ustanovili 
Civilno iniciativo in ustavili izgradnjo projekta Laško – jug. Glede šotora, ki naj bi se postavil v Marija 
Gradcu, pa je povedal, da sta prejšnji in zdajšnji predsednik teniškega kluba povedala, da je 
dogovorjeno s Fundacijo za šport, da bodo financirali ta šotor. Na ta razpis se je občina prijavila, 
vendar je bila neuspešna. Občina je morala za nova teniška igrišča poiskati najemnika na osnovi 
javnega razpisa, s čimer so bili seznanjeni tudi člani Teniškega kluba Marija Gradec. Kljub vsemu 
se bo poskušalo s člani korektno sodelovati in jim zagotoviti kakšne dodatne ugodnosti. Novi 
najemnik je naš občan, vrhunski teniški trener, zato se upa in pričakuje, da bo tenis dobil razcvet 
tudi med mladimi.  
 
V nadaljevanju razprave je bilo izpostavljeno, da sta bila dva dopisa Teniškega kluba Marija Gradec 
in v enem izmed njiju sta občini postavljeni dve vprašanji, podana pa je tudi pobuda za sestanek z 
občino in Stikom. V razpravi je bilo predlagano, da občina odgovori pisno na ti dve vprašanji. Teniški 
klub Marija Gradec je v svojih vrstah že imel dva ali tri državne prvake, klub je bil v 1. teniški ligi, 
vrata kluba so bila vedno odprta; klub je vzgajal mladi kader, sodeloval s šolo, organiziral poletne 
teniške tečaje. Z novim najemnikom je klub pripravljen tvorno sodelovati.   
 
V razpravi so sodelovali: Boštjan Vrščaj – Lista LL, Nuša Konec Juričič – SLS, Marjan Kozmus – 
SD, Franc Zdolšek – župan. 
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.45. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 


