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LAŠKO
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Št.: 032-01/2017
Datum: 13. 3. 2017
ZAPISNIK
18. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 1. marca 2017, ob 17. uri, v dvorani
Marka Tulija Cicera v Rimskih termah.
AD A Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 19 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Tatjana Seme se je 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
Stanka Jošt

župan
v. d. direktorice Občinske uprave

3.
4.
5.

Uslužbenci občinske uprave:
Sandra Barachini
Tanja Grabrijan
Dimitrij Gril

6.

Andrej Kaluža

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

7.
8.
9.

Ostali vabljeni:
Jože Rajh
Vekoslav Špiler
Tomaž Novak

Gasilska zveza Laško
Gasilska zveza Laško
JP Komunala Laško, d. o. o.

10.

Tisk, TV:
Boža Herek

TV Krpan

AD A Sprejem dnevnega reda
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 18. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 1. 3. 2017, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-01/2017
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
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1. Sprejem zapisnika 17. seje z dne 14. 12. 2016
2. Potrditev realizacije sklepov 17. seje z dne 14. 12. 2016
3. Splošne zadeve
3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto
2017 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2016
4. Javne finance
4/1 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – II.
dopolnitev
4/2 Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnega zavoda Zdravstveni dom
Laško
4/3 Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnega podjetja Komunala Laško,
d. o. o.
5. Urejanje prostora in komunalne dejavnosti
5/1 Avtentična razlaga prve alineje četrtega odstavka (Streha, fasada) 22. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev občine
Laško – skrajšani postopek
5/2 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Javnega podjetja Komunala Laško,
d. o. o., za leto 2017
5/3 Izjava za finančno jamstvo
5/4 Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Laško v obdobju 2017 – 2027
5/5 Seznanitev z odločbama o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
6. Imenovanja in uprava
6/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave Občine Laško – 1. obravnava
6/2 Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora občinskega javnega glasila
Laški bilten
7. Vprašanja in pobude
8. Razno
AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 17. seje Občinskega sveta Laško z dne 14. 12.
2016
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 17. seje z dne 14. 12. 2016.
Številka: 032-15/2016
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AD B2 Sprejem realizacije sklepov 17. seje Občinskega sveta Laško z dne 14. 12.
2016
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 17. redne seje z dne 14. 12. 2016.
Številka: 032-15/2016
AD B3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto
2017 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2016
*pride Tatjana Seme (20 prisotnih)

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Tanja Grabrijan.
Predlagano je bilo, da se program dela dopolni še z Odlokom o pogrebni in pokopališki
dejavnosti.
V razpravi je sodeloval Matjaž Pikl – DeSUS.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in rokovnik
za leto 2017 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2016 v predloženi vsebini,
s tem da se Okvirni program dela dopolni z Odlokom o pogrebni in pokopališki
dejavnosti.
Številka: 032-02/2017
AD B4/1 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – II.
dopolnitev
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško
za leto 2017 - II. dopolnitev.
Številka: 032-02/2017
AD B4/2 Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnega zavoda Zdravstveni dom
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Laško
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 prenosu premoženja v upravljanje javnega zavoda
Zdravstveni dom Laško v predloženi vsebini.
Številka: 478-08/2017
AD B4/3 Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnega podjetja Komunala Laško,
d. o. o.
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 prenosu premoženja v upravljanje javnega podjetja
Komunala Laško, d. o. o., v predloženi vsebini.
Številka: 478-07/2017
AD B5/1 Avtentična razlaga prve alineje četrtega odstavka (Streha, fasada) 22. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev občine
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 občine Laško sprejme avtentično razlago prve alineje četrtega
odstavka (Streha, fasada) 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2002, 45/2003,
60/2005, 96/2005, 103/2005, 104/2006, 51/2007, 02/2008, 107/2008, 33/2009, 57/2009,
54/2011, 80/2011, 35/2013, 43/2013, 94/2013 in 51/2015) po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet občine Laško sprejme avtentično razlago prve alineje četrtega
odstavka (Streha, fasada) 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2002, 45/2003,
60/2005, 96/2005, 103/2005, 104/2006, 51/2007, 02/2008, 107/2008, 33/2009, 57/2009,
54/2011, 80/2011, 35/2013, 43/2013, 94/2013 in 51/2015) v predloženi vsebini.
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Številka: 032-08/2017
AD B5/2
Laško,

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Javnega podjetja Komunala
d. o. o., za leto 2017

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško soglaša z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Javnega
podjetja Komunala Laško, d. o. o, za leto 2017 v predloženi vsebini.
Številka: 032-06/2017

AD B5/3 Izjava za finančno jamstvo
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško daje soglasje k podpisu izjave za finančno jamstvo za odlagališče
nenevarnih odpadkov Strensko v predloženi vsebini.
Številka: 032-06/2017
AD B5/4 Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Laško v obdobju 2017 – 2027
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Jože Rajh in Vekoslav Špiler.
V razpravi je bilo poudarjeno, da občina za požarno varnost zagotavlja dobra 2% primerne
porabe letno, vendar se v primerih kakšnih večjih investicij ta odstotek lahko poviša – gre torej
za variabilen odstotek in ne fiksni.
Izpostavljeno je bilo, da je skrb vzbujajoč podatek, da manjkajo gasilske čelade, gasilske
rokavice in ognjevarne podkape. Zagotavljanje varnosti dela gasilcev bi morala biti prioritetna
naloga. Pojasnjeno je bilo, da nekaj opreme res manjka, nekaj opreme pa ne ustreza več
standardom. Pridobitev osebne zaščitne opreme je vključena tudi v program pridobivanja
evropskih sredstev.
Podana je bila pripomba, da je v programu razvoja veliko kratic, ki jih laiki ne poznajo, zato bi
bilo dobro, da se le-te pojasnijo.
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V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS,
Gasilska zveza Laško, Franc Zdolšek – župan.

Jože Senica – N.Si, Vekoslav Špiler –

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Laško v
obdobju 2017 – 2027 v predloženi vsebini in se seznanja z okvirnim finančnim načrtom
nabave/zamenjave gasilskih vozil.
Številka: 843-01/2017
AD B 5/5 Seznanitev z odločbama o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil z vsebino odločb o izjemni dodelitvi neprofitnega
stanovanja.
Številka: 3523-26/2016, 3523-60/2016

AD B 6/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem
področju Občinske uprave Občine Laško – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.
V razpravi je bilo predlagano, da kadrovske zadeve ne bi bile v oddelku za družbene dejavnosti,
ampak v kabinetu župana. Pojasnjeno je bilo, da gre za splošne kadrovske in pravne zadeve,
zato tudi ime oddelka za družbene, splošne in pravne zadeve. Uslužbenka, ki dela na tem
področju, svetuje tudi javnim zavodom glede kadrovskih zadev.
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Dimitrij Gril – OU, Stanka Jošt - OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Laško v 1. obravnavi v
predloženi vsebini.
2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava.
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Laško v predloženi
vsebini.
Številka: 007-02/2017
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AD B 6/2 Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora občinskega javnega glasila
Laški bilten
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:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora
občinskega javnega glasila Laški bilten v predloženi vsebini.
Številka: 032-09/2017
AD B6 Vprašanja in pobude












Predlagano je bilo, da se še enkrat poda pobuda na pristojno ministrstvo za postavitev
table za bolnišnico ob prihodu v Celje, s tem, da se zaprosi za tablo z oznako H, ne pa
za usmerjevalno tablo.
Glede tretje razvojne osi je bil 30. januarja sestanek na ministrstvu za okolje. Če bi se
večkrat dobili, bi hitreje prišli do rešitve. Vodja sektorja za investicije v ceste g. Willenpart
je na sestanku povedal, da pripravljavci niso dobili nobenih predlogov, kako bi izboljšali
predlagano varianto; lahko bi dali pobudo, da vsak (tisti, ki so za in tisti, ki so proti)
pridobi kakšnega strokovnjaka, ki bi pomagal oblikovati smernice.
Izpostavljena je bila problematika prometa za Rečico – zaradi garminov vozijo vlačilci v
Trbovlje preko Rečice; podana je bila pobuda za označbo pri podhodu, da to ni prava
pot.
Podana je bila pobuda za namestitev oglasnih tabel v manjših naseljih (v večjih je to
urejeno). Posamezne predloge za lokacije naj podajo predsedniki krajevnih skupnosti, ki
najbolje vedo, kje bi bile takšne table še potrebne.
Počivališče v bližini gostišča Seličev hram je polno smeti (kanti za smeti se ne praznita
redno), prav tako tudi breg Savinje.
Podana je bila pobuda, da se na postajališču Debro-Rozman postavi tabla za
postajališče na vidno mesto.
Pojasnjeno je bilo, da naj bi DRSI v kratkem pričela z deli postavitve nove avtobusne
postaje.
Društvo invalidov Rimske Toplice zanima, kako je z dvigalom v večnamenskem objektu,
saj društvo nima društvenega prostora, ki bi bil dostopen invalidom.
Pojasnjeno je bilo, da naj bi bilo dvigalo vgrajeno v roku enega do dveh mesecev.
Na Globokem je zelo zanemarjeno odlagališče s kantami za skupne odpadke. Za
ekološke otoke je odgovorna komunala, zato je bilo dogovorjeno, da bo komunala
preverila situacijo in po potrebi očistila predmetno mesto.
Podana je bila pobuda, da se uredi parkirišče nasproti Doma svobode – to parkirišče je
makadamsko in ima veliko lukenj. Pojasnjeno je bilo, da se bo to mesto uredilo s 16 oz.
17 parkirišči in avtobusnim postajališčem.
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Glede na to, da se ukinja železniški prehod v Marija Gradcu, je bilo postavljeno
vprašanje, kaj bo s tenis igriščem. Pojasnjeno je bilo, da tenis igrišče ostane na istem
mestu, prišlo bo le do zamika. V naslednjem tednu naj bi se urejale odmere zemljišč.
Zasnova se lahko pošlje po e-pošti.
Predlagano je bilo, da bi se seja Sveta KS sklicala že v marcu in da se ponovno
spodbudi čistilna akcija.
Na vprašanje glede projekta za Kartuzijo Jurklošter je bilo pojasnjeno, da je bila prijava
na razpis zavrnjena (pripravljala ga je Občina Braslovče, gre za skupni projekt).
Izpostavljena je bila cesta od podvoza Debro proti dvorani Tri lilije, ki je vedno bolj
načeta, bankine so neurejene. Pojasnjeno je bilo, da so bile prejšnji teden bankine
urejene, vendar pa je res, da kamioni uničujejo bankine. Če bi pridobili zemljišča ob
cesti, bi bila cesta lahko že urejena.
Na vprašanje ali se bo zasul podvoz oz. podhod nasproti zdravilišča, je bilo
odgovorjeno, da se ne bo zasul trajno.
Izpostavljen je bil del ceste v Debru, kjer je otok – na tem mestu se je zaletelo že kar
nekaj avtomobilov – to mesto bi bilo treba bolj označiti ali osvetliti ali pa celo odstraniti,
saj bolj ogroža varnost v cestnem prometu kot pa da bi pripomogel k boljši varnosti.
Omejitev na tej cesti je 40 in to je dovolj, saj je cesta na tem delu dovolj pregledna.

V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Stanko Selič – Neodvisni, Zvonko Gračner –
Lista gasilcev OL , Marija Zupanc – SMC, Bojan Šipek – MMOL, Janko Cesar – SLS, Tatjana
Seme – SMC, Jože Kotnik – DeSUS, Tomaž Novak – Komunala Laško, Franc Zdolšek – župan.

AD B7 Razno
/
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 18.30.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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