Št.: 032-12/2022
Datum: 24. 6. 2022
ZAPISNIK
20. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 22. 6. 2022, ob 17. uri, v Rimskih termah.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je,
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost so opravičili Nuša Konec Juričič,
Matjaž Pikl in Polonca Teršek.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja v
spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Tina Rosina

župan
direktorica

3.
4.
5.
6.

Uslužbenci občinske uprave:
Stanka Jošt
Andrej Flis
Andrej Kaluža
Dimitrij Gril

7.

Nataša Gradišnik Padežnik

Oddelek za gospodarske dejavnosti
Oddelek za gospodarske dejavnosti
Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor
Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne
zadeve
Oddelek za proračun in javne finance

8.
9.

Ostali:
Bojana Stopinšek
Vlado Marot

ORP Osrednje Celjsko
RKS OZ Laško-Radeče

10.

Tisk, TV:
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 20. redno sejo Občinskega sveta Laško,
sklicano na dan 22. 6. 2022, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-12/2022

Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 19. seje z dne 4. 5. 2022
2. Realizacija sklepov 19. seje z dne 4. 5. 2022
3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Letno poročilo Rdečega križa RS, OZ Laško – Radeče, za leto 2021
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
lekarniškega zavoda Celjske lekarne – skrajšani postopek
4. Področje gospodarstva
4/1 Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje od januarja do decembra 2021
4/2 Informacija v zvezi z aktivnostmi JZP "Revitalizacija objekta bivše podružnične šole
Reka" in predlog za podaljšanje pogodbenega obdobja
5. Proračun in javne finance
5/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022 – skrajšani postopek
5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2023 – 1. obravnava
5/3 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1743/2 in 1744, obe k. o.
Sedraž
5/4 Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v
Občini Laško
6. Področje okolja in prostora
6/1 Predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. 2. obravnava
6/2 Predlog Odloka o OPPN za območje EUP LAU-73 - del
6/3 Predlog Avtentične razlage druge alineje petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena
Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
7. Vprašanja in pobude
8. Razno

AD B 1 Sprejem zapisnika 19. seje Občinskega sveta Laško z dne 4. 5. 2022
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 19. redne seje z dne 4. 5. 2022.
Številka: 032-10/2022
AD B 2 Sprejem realizacije sklepov 19. seje Občinskega sveta Laško z dne 4. 5. 2022
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
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SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 19. redne seje z dne 4. 5. 2022.
Številka: 032-10/2022
AD B 3/1 Letno poročilo Rdečega križa RS, OZ Laško – Radeče, za leto 2021
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu in razpravi na Odboru za družbene dejavnosti in društva je
podal predsednik odbora Enej Kirn, ki je povedal, da je Vlado Marot na odboru izpostavil, da se je
po koncu epidemije pričela vojna v Ukrajini, tako da je še vedno veliko ljudi, ki potrebujejo pomoč. V
razpravi na odboru je povedal, da je trenutno v občini 75 beguncev iz Ukrajine. Nekaj od teh jih ne
potrebuje materialne pomoči, medtem ko se ostali obračajo na združenje po pomoč za hrano, izdelke
za osebno higieno in oblačila. Združenje od države še ni prejelo nobenih materialnih sredstev, prav
tako begunci od države še niso prejeli denarne pomoči. Nekateri so tukaj že skoraj tri mesece. Otroci
iz Ukrajine so v šolah lepo sprejeti in imajo zagotovljen dnevno topel obrok. Skrbi jih, kako bo med
počitnicami, če še ne bodo prejeli denarne pomoči s strani države. Glede defibrilatorjev je Marot
povedal, da v letu 2021 ni bilo potrebe po uporabi le-teh, mreža pa se še naprej širi, da bodo čim
bolj dostopni.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil z Letnim poročilom Rdečega križa Slovenije, Območnega
združenja Laško – Radeče, za leto 2021 v priloženi vsebini.
Številka: 032-06/2022

AD B 3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
lekarniškega zavoda Celjske lekarne – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne sprejme po skrajšanem
postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne v predloženi vsebini.
Številka: 007-06/2022
AD B 4/1 Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje od januarja do decembra
2021
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Bojana Stopinšek.
V razpravi je bilo izpostavljeno nezadovoljstvo v zvezi s kolesarsko povezavo, saj je bil interes, da
se že v prvi fazi uredi kolesarska povezava do Laškega, Rimskih Toplic in naprej do Zidanega Mosta.
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Iz tega smo izpadli, sedaj pa je videti, da gre to lahko celo v drugo finančno perspektivo, kar je očitno
odvisno od ambicij ministrstva za infrastrukturo in boja občin, ki imajo interes, da prispevajo svoj
delež.
Pojasnjeno je bilo, da je obljubljeno s strani direkcije za infrastrukturo, da bo ta zadeva šla letos v
razpis, v začetku naslednjega leta pa v realizacijo. Financiranje kolesarske povezave naj bi šlo iz
državnega proračuna. Prvi del se je financiral iz evropskih sredstev.
Glede naslednje finančne perspektive je bilo pojasnjeno, da smo že v naslednji finančni perspektivi
od leta 2020, se pa zaključuje pretekla finančna perspektiva, po kateri so se leta 2017 intenzivno
pričele z investicije. V regiji 31-ih občin, kjer je bilo na voljo 20 mio evropskih sredstev in dobrih 30
mio sredstev direkcije, se je določalo, katere kolesarke se bodo financirale, po naslednjih treh
kriterijih: 1. zagotovljena zemljišča za traso, 2. projektna dokumentacija, 3. razpoložljiva finančna
sredstva.
Na vprašanje, kdaj bo končana projektna dokumentacija in kdaj izvedba kolesarske povezave, je
bilo odgovorjeno, da je bilo s strani direkcije za infrastrukturo obljubljeno, da bo v letošnjem letu
objavila javno naročilo za gradnjo; po navadi je časovnica za tak projekt 18 do 24 mesecev; projektna
dokumentacija je v zaključevanju.
Izpostavljeno je bilo, da so bila potrebna dolga usklajevanja, saj projekt posega v vodni svet, prav
tako pa sta na predmetnem območju tudi daljnovod in plinovod.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Bojan Šipek – MMOL, Bojana Stopinšek – ORP
Osrednje Celjsko, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju ORP Osrednje Celjsko za obdobje od
januarja do decembra 2021 v predloženi vsebini.
Številka: 303-02/2022
AD B 4/2 Informacija v zvezi z aktivnostmi JZP "Revitalizacija objekta bivše podružnične
šole Reka" in predlog za podaljšanje pogodbenega obdobja
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Flis.
Predsednik gospodarskega odbora Marjan Kozmus je povedal, da so si odborniki zadevo ogledali
in da jo podpirajo. Predlagali so, da bi se tržil tudi ogled te zadeve, čeprav ko bo dejavnost stekla,
notranji ogled ne bo mogoč, lahko pa se bo zainteresiranim predvajalo posnetke.
V razpravi je bilo izpostavljeno sejno gradivo na str. 13, kjer pod prilogami piše, da je priložena idejna
zasnova dozidave skladišča, v kateri naj bi bil viden podatek, kje naj bi gradili skladiščni prostor,
vendar te priloge ni. Zato je bilo postavljeno vprašanje, kje se bo to gradilo in ali bo igrišče za otroke
ostalo v takšni meri kot je. Glede košnje travnika ob igrišču – načeloma s to parcelo g. Gorenšek ne
upravlja, kdo je potem zadolžen za košnjo? Šola se ureja, travnik pa ostaja neurejen – lansko leto
so krajani sami pokosili.
Odgovorjeno je bilo, da bo za košnjo poskrbela komunala, glede igrišča pa bo verjetno treba poiskati
neko dodatno lokacijo, da se bo postavilo novo igrišče normalnih dimenzij, sicer pa igrišče ostaja
takšno kot je.
V razpravi sta sodelovala: Barbara Jančič – MMOL in Franc Zdolšek – župan.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško se je seznanil s prošnjo koncesionarja Zavod inštitut za
aplikativno mikologijo in biotehnologijo, Vegova 26, 3000 Celje, za podaljšanje
prehodnega obdobja obnove bivše podružnične šole Reka in upoštevaje predloženo
dokumentacijo, ugotovitve komisije koncedenta in cenitveno poročilo na dan 18. 5.
2022, soglaša s podaljšanjem roka za izvedbo obnove objekta in podaljšanjem
koncesijske pogodbe za maksimalno dopustno obdobje, ki znaša 7,5 let oz. skupno
22,5 let.
2. Občinski svet Laško pooblašča strokovne službe, da v sodelovanju s pripravljavcem
koncesijskega akta pripravijo Aneks št. 2 h pogodbi partnerstva za izvedbo projekta
"Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka, št. 430-31/2017-20 z dne 18. 5.
2022 in župana Občine Laško pooblašča za njegov podpis.
Številka: 430-31/2022
AD B 5/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Nataša Gradišnik Padežnik.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022
po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022
v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025
(rebalans 1/2022) v predloženi vsebini.
Številka: 410-14/2022
AD B 5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2023 – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Nataša Gradišnik Padežnik.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2023 v 1.
obravnavi v predloženi vsebini.
2. Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026 v 1.
obravnavi v predloženi vsebini.
Številka: 410-11/2022
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AD B 5/3 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1743/2 in 1744, obe
k. o. Sedraž
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 ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1743/2 in
1744, obe k. o. 1028 Sedraž, v predloženi vsebini.
Številka: 478-02/2022
AD B 5/4 Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022
v Občini Laško
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve 2022 v Občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 041-03/2022
AD B 6/1 Predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško
d.o.o. - 2. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala
Laško d.o.o. v 2. obravnavi v predloženi vsebini.
Številka: 007-04/2022
AD B 6/2 Predlog Odloka o OPPN za območje EUP LAU-73 - del
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
EUP LAU-73 – del v predloženi vsebini.
Številka: 3504-01/2019
AD B 6/3 Predlog Avtentične razlage druge alineje petega odstavka naslova KARE 6, 10.
člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Avtentično razlago druge alineje petega odstavka naslova
KARE 6 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško v
predloženem besedilu.
Številka: 350-03/2020
AD B 7 Vprašanja in pobude
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja:
-

-

-

-

Danijela Bevk Knez - MMOL:
o ali se v vrtcu – enoti Laško v okviru letos predvidene sanacije razmišlja tudi o montaži
klimatskih naprav (vsaj v zgornjih nadstropjih, kjer so razmere nevzdržne)?
Barbara Jančič – MMOL:
o pobuda za ureditev cest, in sicer sanacija lukenj na odseku od gostilne Čater proti
Lahomnem in udrtin na državni cesti Rimske Toplice – Laško;
Odgovorjeno je bilo, da se bo sanacija cestišča od gostilne Čater naprej izvedla v
okviru projektov izvedbe parkirišča pri veterinarski postaji in izvedbe mostu čez
Lahomnico (v zgornjem delu). Javna razgrnitev je bila prejšnji mesec, zdaj se zbirajo
soglasja lastnikov …
Za del od Strmce do novega križišča se dela nov projekt za utrditev tega dela cestišča.
Pobuda za čim prejšnjo sanacijo lukenj in udrtin na obeh cestiščih se bo podala VOCu kot vzdrževalcu.
Marjan Kozmus – SD:
o na kolesarski poti iz Celja do Laškega je del, ki gre na Svetino, v katastrofalnem stanju
(polno je lukenj) in ga je treba čim prej sanirati;
Barbka Rode – MMOL:
o prebrala je pismo s strani Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic glede razprave
na odboru za družbene dejavnosti, na katerem je bilo govora o inšpekcijskem nadzoru
v ZD Laško - po besedah direktorice ZD zaradi prijave CI. CI odgovarja, da nikoli ni
podala prijave in da je s tem bilo blaten njen ugled, zato zahteva oz. pričakuje
opravičilo od vseh, ki so to navajali.
o pobudi, vezani na energetsko prihodnost občine:
▪ zasnova malih hidroelektrarn Debro in Zidani Most: na seji 15. 2. 2006 je OS
sprejel sklep o načelni podpori gradnje malih HE na spodnjem toku Savinje,
in sicer za malo HE Debro in malo HE Zidani Most. V primeru izgradnje bi
lahko občina postala samooskrbna na področju električne energije; če bi bila
investicija za občino prevelik zalogaj, bi lahko v sodelovanju z zunanjim
partnerjem npr. Dravskimi elektrarnami Maribor poleg izvedbe projekta
izboljšala oz. nagradila obstoječo infrastrukturo. Ali so v zvezi s tem potekale
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-

-

-

-

tudi nadaljnje aktivnosti? Kakšen je status tega projekta? Ali podpora izgradnji
teh elektrarn še obstaja? Ali je bila narejena in občinskemu svetu predložena
kakršna koli dokumentacija v zvezi s tem?
▪ sosednja Občina Hrastnik je pred kratnik na Prapretnem otvorila skupnostno
zadružno sončno elektrarno v Sloveniji, ki je prva največja tovrstna elektrarna
pri nas; ali je mogoče tudi Občina Laško razmišljala o postavitvi takšne
elektrarne pri nas?
Janko Cesar – SLS:
o predlog, da se pripravi poročilo o izvedenih projektih v zvezi s participativnim
proračunom po posameznih krajevnih skupnostih;
o kdaj se bo začela sanacija ceste Lažiše - Lešje (meja občina Dobje)? Prevoznost je
res v slabem stanju …
Robert Medved – SDS:
o kako je sedaj z izgradnjo novih parkirnih mest pri novem prizidku in starem delu ZD
Laško?
o pobuda za namestitev aktivnih informativnih panojev za turiste npr. na občinsko
zgradbo, v Rimskih Toplicah, …
Uroš Lukić – SD:
o povedal je, da so parkirišče in informativne table v Zidanem Mostu dogovorjeni,
vendar niso bili izvedeni zaradi urejanja državne ceste, saj je bil na prostoru, ki je
namenjen temu, postavljen kontejner za potrebe izgradnje; verjetno se bo zdaj počasi
to uredilo …
Štefanija Pavčnik – SDS:
o pobuda za namestitev klime v večnamenski dvorani v Gasilskem domu v Rimskih
Toplicah;
o pobuda za ureditev ceste v Lokavcu na odseku Lokavec – Maček;

Župan je v zvezi s hidrocentralami povedal, da je občina že imela investitorja, potekali so že sestanki
z ministrstvom, vendar je prišlo do težav z vodnimi dovoljenji in se je zadeva zaustavila. Ta zadeva
ni v domeni lokalne skupnosti, ampak v domeni ministrstva. Sicer pa je šlo za projekt petih oz. šestih
hidrocentral od Tremerij do Zidanega Mosta, nato pa treh, ki so bile zanimive, želja pa je bila, da bi
bile narejene istočasno s protipoplavnimi ukrepi. Slovenski investitorji niso zainteresirani za te
manjše hidroelektrarne, zdaj so šli iz spodnje Save na srednjo Savo. Zainteresiran je bil italijanski
ponudnik, za dve HE, vendar bi vsaka HE stala cca 10 mio eur, izvesti pa bi bilo treba tudi
akumulacijske ukrepe. Potekale so predstavitve in pogovori z ministrstvom, vendar se je zadeva
zaustavila.
Dodal je, da je tudi ideja o sončnih elektrarnah dobra, prav tako je bila že izpostavljena ideja o
energiji iz lesnih sekancev, to je iz lesnega plina, katero je bil namen izpeljati v Debru, vendar so bili
določeni stanovalci proti (zdaj, ko se je dvignila cena plina, bi jih verjetno bilo več za).

AD B 8 Razno
Župan je navzoče povabil na proslavo ob dnevu državnosti in ostale dogodke, ki se bodo zvrstili v
naslednjih dneh.

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