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Z A P I S N I K 
 
20. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 24. maja 2017, ob 17. uri, v Modri 
dvorani Kongresnega centra Thermane Laško. 
 
 

AD A Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Opravičili so se David Guček, Stanko 
Selič 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. Stanka Jošt v. d. direktorice Občinske uprave 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3.  Sandra Barachini Kabinet župana 

4. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

5. Andrej Flis Oddelek za gospodarske dejavnosti 

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

7. Andrej Kaluža Oddelek za GJS, okolje in prostor 

8. Luka Picej Režijski obrat 

   

 Ostali vabljeni:  

9. Tomaž Novak Komunala Laško 

10. Vekoslav Špiler Gasilska zveza Laško 

11. Robert Bizjak Storitveno podjetje Laško 

12.  Nina Lipušček Locus, d. o. o. 

13. Miha Mirt ŠMOCL 

14.  Jure Šuhel ŠMOCL 

15. Vlado Marot OZ Rdeči križ Slovenije 

   

 Tisk, TV:  

16. Boža Herek TV Krpan 

17. Robert Gorjanc NT - RC Celje 

18.  Nina Slak Štajerski val 

 
 

AD A  Sprejem dnevnega reda 

 
Razprave ni bilo. 
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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 24. 5. 2017, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-12/2017 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 19. seje z dne 12. 4. 2017 
 

2. Potrditev realizacije sklepov 19. seje z dne 12. 4. 2017 
 

3. Družbene dejavnosti 
3/1 Zaključna poročila za leto 2016: 

a.       Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Laško - Radeče 
b.       Študentski, mladinski in otroški center Laško 
c.       JZ Regijsko študijsko središče 
d.       Šolski center Slovenske Konjice – Zreče 
e.       Javni zavod Socio 
f.        Inštitut Vir 

 
4. Gospodarsko področje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem 

4/1 Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2016 
4/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 9. 2016 do  

             31. 3. 2017 
            4/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – IV.  
             dopolnitev 
 

5. Komunalna dejavnost, okolje in prostor  
5/1 Celostna prometna strategija Občine Laško 
5/2  Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod  

               v letu 2016 
5/3  Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2016 
5/4  Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško 
5/5  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče  

                   tovornih vozil KP4 – skrajšani postopek  
 

6. Lokalna samouprava 
6/1 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2016:   

a. Skupnosti občin Slovenije 
b. Združenja občin Slovenije  

 
7. Imenovanja 

7/1 Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško 
 

8. Vprašanja in pobude 
 

9. Razno 
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AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 19. seje Občinskega sveta Laško z dne 12. 4.  
              2017 

 
V razpravi je bilo opozorjeno, da je bilo na prejšnji seji občinskega sveta dogovorjeno, da se na 
ministrstvo za notranje zadeve poda pobuda za kadrovsko in tehnično okrepitev Policijske postaje 
Laško. Iz zapisnika in realizacije sklepov ni razvidno, če je bila pobuda posredovana naprej, zato 
je bilo predlagano, da se občinskim svetnikom pošlje kopija tega dopisa.  
 
V razpravi je sodeloval Robert Medved – SDS.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 19. seje z dne 12. 4. 2017. 
   

Številka:  032-11/2017 
 
 

AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 19. seje Občinskega sveta Laško z dne 12. 4.  
              2017 

 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da ni odgovora na prvo vprašanje oz. pobudo, ki je bila navedena 
v zapisniku pod točko B8 Vprašanja in pobude glede določitve enotne cene za odkup zemljišč v 
postopkih odmere cest.  
 
Pojasnjeno je bilo, da gre za zadevo, ki je vezana na analizo lastništva cest. Glede na število 
kilometrov, ki še niso v lasti Občine Laško, bi že v primeru, da bi plačali lastnikom le 1 EUR/km², 
morala občina zagotoviti zelo visok znesek. Nekateri občani so še vedno pripravljeni zemljišča, 
na katerih poteka oz. bo potekala cesta, brezplačno prenesti na občino. V nasprotnih primerih se 
naroči cenitev in pride do postopka odkupa, s tem da se v primeru visoke cene opravijo še 
pogajanja. Če se ne določi sprejemljiva cena, se preko upravne enote izvede postopek razlastitve, 
nato pa se preko nepravdnega postopka z določitvijo sodno zapriseženega cenilca izvede 
ponovna cenitev zemljišča. Z občinskim odlokom je zaenkrat določena le višina odškodnine le za 
ustanovitev služnostne in stavbne pravice. Glede ureditve cest pa se zaradi smotrnosti porabe 
proračunskega denarja načeloma izvede brezplačni prenos lastninske pravice. Občina v teh 
primerih krije stroške odmere ceste in vpisa v zemljiško knjigo. Dogovorjeno je bilo, da občinska 
uprava pripravi simulacijo izračuna višine stroškov, ki bi nastali v primeru, da bi se za vsako 
zemljišče, po katerem poteka cesta, izvedel odkup.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Stanka Jošt – OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 19. redne seje z dne 12. 4. 2017, s tem da 
se pripravi še odgovor glede pobude, ki je kot prva navedena v zapisniku pod točko AD 
B6. 
 
Številka:  032-11/2017 
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AD B3/1 Zaključna poročila za leto 2016: 
              a.       Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Laško - Radeče 
              b.       Študentski, mladinski in otroški center Laško 
              c.       JZ Regijsko študijsko središče 
              d.       Šolski center Slovenske Konjice – Zreče 
              e.       Javni zavod Socio 
              f.        Inštitut Vir 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu in razpravi na odboru, je podal predsednik Odbora za 
družbene dejavnosti in društva Bojan Šipek. Izpostavil je naslednje: 
 
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško – Radeče 
Območno združenje RK sodeluje pri dogovorih za nakup defibrilatorja. Največji problem, s katerim 
se soočajo, je to, da nimajo primerno velikih skladiščnih prostorov. Na javnem razpisu FIHO – 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij niso bili uspešni, tako da niso 
dobili dodatnih sredstev za nakup novega službenega vozila, katerega nujno potrebujejo. 
Vrednost vozila je 22.000 EUR (od tega je Občina Laško v proračunu zagotovila 5.000 EUR). Na 
odboru je bil podprt predlog, da bi se v štab civilne zaščite ponovno dodal še predstavnik RK.  
 
Študentski, mladinski in otroški center Laško 
Tudi ŠMOCL se sooča s problemom prevoza, saj nimajo lastnega službenega vozila in morajo 
za prevoz ozvočenja, ki ga posojajo društvom in zavodom, najeti vozilo ali uporabljati svoja lastna 
vozila. 
 
JZ Regijsko študijsko središče 
Občina Laško plačuje 2,42 % (4.700,16 EUR) sofinancerskega deleža občin. Delež je izračunan 
na podlagi števila prebivalcev v posameznih občinah. Vanj je vključenih 344 študentov. Do sedaj 
je iz Regijskega študijskega središča izstopilo 9 občin, na novo pa se je pridružila ena občina. JZ 
RŠS ima od začetka leta 2017 24 občin ustanoviteljic. 
 
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče 
Izpostava je tudi v Laškem, in sicer v prostorih Kulturnega centra Laško, predavanja se izvajajo 
na OŠ Primoža Trubarja Laško, praktični del predšolske vzgoje pa tudi v Vrtcu Laško. Poleg 
izobraževanja so v lanskem letu izvedli več kot 60 delavnic, predstavitev, predavanj in kratkih 
seminarjev. Sredstva so bila porabljena za najem učilnic v OŠ Primoža Trubarja Laško, za 
najemnino poslovnih prostorov v STIKU, za zmanjšanje šolnin ter nabavo učne tehnologije. 
 
Javni zavod Socio 
Programi zajemajo materinski dom, varno hišo ter dom za brezdomce. Ker takšnih programov v 
naši občini ne izvajajo, je bilo z Javnim zavodom Socio dogovorjeno, da bodo v proračunu Občine 
Laško zagotovljena sredstva, ki se bodo izplačevala na osnovi letne pogodbe o sofinanciranju ter 
na osnovi mesečnih izstavljenih računov za posameznike s stalnim prebivališčem v naši občini, 
ki obiskujejo njihove programe. V letu 2016 je bilo iz proračuna izplačanih 2.148,14 EUR.  
 
Inštitut Vir 
Inštitut izvaja poseben socialnovarstveni program pod nazivom "preprečevanje odvisnosti in 
rehabilitacija uporabnikov drog". Program je namenjen uporabnikom prepovedanih drog in 
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ali drugih oblik zasvojenosti, ki jih 
je vedno več. Nudijo strokovno pomoč, naj si gre za družino kot celoto ali posameznika.  Iz 
proračuna je bilo izplačanih 1.560,00 EUR. 
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Razprava: 
 
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško – Radeče 
V poročilu iz leta 2015 je bilo navedeno, da je vozilo, ki ga uporabljajo na območnem združenju, 
staro 19 let. V zvezi s tem je bilo pojasnjeno, da je za nakup novega avtomobila v proračunu 
zagotovljenih 5.000 EU, nekaj sredstev bodo zagotovili sami, ostalo pa bodo ponovno poskušali 
pridobiti na razpisu za dodelitev nepovratnih sredstev, ki bo septembra. 
Na vprašanje kaj pomenijo skrhani odnosi s predstavniki CSD je bilo odgovorjeno, da se je v 
zadnjem času na RK obrnilo nekaj oseb, ki naj jim CSD ne bi mogel pomagati. Šlo naj bi za 
birokratske ovire, zaradi katerih so bile te osebe prikrajšane za prejemanje denarne socialne 
pomoči (uradna oseba pri sprejemu vloge ni opozorila na pomanjkljivosti, zaradi česar oseba ni 
bila upravičena do prejema denarne socialne pomoči).  
Glede tabele razdeljevanja prehranskih paketov in pralnega praška je bilo predlagano, da se 
prikaže obdobje treh let, da se lahko primerjajo količine. V zvezi s tem je bilo povedano, da je v 
zadnjem obdobju viden rahel upad prosilcev za pomoč.  
 
Javni zavod Socio 
Opozorjeno je bilo na napake v poročilu, ki je kopija poročila iz leta 2015, zamenjano je le število 
nočitev.  
Glede na to da se tem zavodom in institucijam, katerih poročila obravnava občinski svet, 
dodeljujejo finančna sredstva, bi bilo prav, da se poročila dopolnijo in bolje pripravijo. 
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Bojan Šipek – MMOL, Vlado Marot – RK, OZ 
Laško, Marko Šantej – MMOL, Dimitrij Gril OU.   
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje 

SKLEPE: 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije – Območnega 
združenja Laško - Radeče v letu 2016 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Študentskega, mladinska in otroškega centra 
Laško za leto 2016 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Regijsko študijsko središče za leto 2016 
v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče 
za leto 2016 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Javnega zavoda Socio za leto 2016 v priloženi 
vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Inštituta Vir za leto 2016 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet sprejme sklep, da se pripravljavce letnih poročil opozori, da poročila v 
bodoče nekoliko preoblikujejo in dopolnijo.  
 
Številka: 032-05/2017 
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AD B4/1 Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2016 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je namesto Bojane Stopinšek, ki se je opravičila zaradi 
službene zadržanosti, podal Andrej Flis.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2016 v predloženi 
vsebini. 
 
Številka: 303-03/2014 
 
 

AD B4/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 9. 2016 do  
          31. 3. 2017 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije 
za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017. 
 
Številka: 021-02/2015 
 
 

AD B4/3  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – IV.  
           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 – IV. dopolnitev. 
 
Številka: 478-33/2016 
 
 

AD B5/1  Celostna prometna strategija Občine Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Nina Lipušček. 
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Opozorjeno je bilo na napako na str. 11: pri točki 3.3 je v prvem odstavku navedeno, da v Občini 
Laško večina prebivalcev živi v naseljih ob osrednji prometni osi občine, tj. v Laškem, Rimskih 
Toplicah, Zidanem Mostu in v Rečici ob Savinji. Za Zidanim Mostom se postavi pika, ostalo 
besedilo se zbriše.  
  
V razpravi je bila izpostavljena infrastruktura za kolesarje, ki jo je potrebno izboljšati in bo za ta 
namen potrebno kar veliko energije in vztrajnosti vseh sodelujočih.   
 
V razpravi sta sodelovala: Bojan Šipek – MMOL in Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Celostno prometno strategijo Občine Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Številka: 007-14/2015 
 
 

AD  B5/2  Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih        
                 komunalnih vod v letu 2016 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Robert Bizjak. 
 
Predlagano je bilo, da se tudi to poročilo v bodoče dopolni in da se aktivnosti predstavijo bolj 
podrobno, tako da ni vsakoletno poročilo le kopija poročila iz preteklega leta.  
 
Izpostavljene so bile meritve smradu v okolici čistilne naprave. Ta problematika ni opredeljena v 
slovenski zakonodaji, zato se uporablja nemška zakonodaja. Na odboru za gospodarski razvoj 
občine je bilo dogovorjeno, da bo občinska uprava pridobila dokument ministrstva, ki govori o 
tem, da smrad ni potrebno slediti in meriti.  
 
Na prošnjo za pojasnilo prvega odstavka na str. 15, kjer je navedeno, da so bili v poslovnem letu 
zaračunani prihodki na osnovi koncesijske pogodbe Občini Laško v višini 689.602 EUR, da pa je 
bilo v tem času s strani Občine Laško plačano 1.284.259 EUR, je bilo pojasnjeno, da je bil med 
koncesionarjem in Občino Laško spor glede plačila obveznosti do koncesionarja. Glede tega se 
je občina odločila za dva načina poplačila, in sicer naj bi nekaj plačala v obrokih, z nekim deležem 
pa financirala matično podjetje s premestitvenim kreditom do izteka koncesijske pogodbe. Občina 
se je odločila za predčasno poplačilo dela, ki naj bi se obročno odplačal. Tako so se zmanjšale 
obveznosti občine iz naslova obresti.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Pavel Teršek – N.Si, Robert 
Bizjak – Storitveno podjetje Laško, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo 2016 za koncesijski projekt Laško za čiščenje 
komunalnih odpadnih vod v predloženi vsebini. 
 
Številka:  354-02/2017 
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AD B5/3  Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2016 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Vekoslav Špiler. 
 
*odide Robert Medved (19 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2016 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  843-01/2017 
 
 

AD B 5/4  Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.  
 
* odide Nuša Konec Juričič, pride Robert Medved (19 prisotnih) 
* odide Marija Zupanc (18 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško v 
predloženi vsebini.  
 
Številka:  007-06/2011 
 
 

AD B 5/5  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče  
                 tovornih vozil KP4 – skrajšani postopek  

 
*pride Marija Zupanc (19 prisotnih) 

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

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

ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  3504-01/2017 
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AD B 6/1 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2016:   
            a. Skupnosti občin Slovenije 
          b. Združenja občin Slovenije 

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

SKLEPA: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2016 v 
predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2016 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  031-01/2017, 031-02/2017 
 
 

AD B 7/1  Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško 

 
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, da se v Svet zavoda Zdravstvenega doma Laško kot 
predstavniki ustanoviteljice imenujejo: 

 Barbara Žagar, 

 Irena Flis, 

 Bojan Šipek, 

 Polonca Teršek. 
 
Številka:  032-09/2017 
 
 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 

 S strani svetniške skupine SD je bila podana pisna pobuda, ki je priloga tega zapisnika; 
Glede na zadnje povečanje vodostaja reke Savinje v mesecu aprilu 2017 v Laškem in 
poročanje vseh medijev, da mesto Laško ni ogroženo, je bila podana pobuda, da se na 
organe republike Slovenije naslovi opozorilno pismo glede ogroženosti zaradi poplavne 
nevarnosti. 

 Izpostavljena je bila problematika visokih stroškov obdukcij; februarja 2015 smo bili 
obveščeni, da Splošna bolnišnica Celje zaradi kadrovske podhranjenosti ne bo več 
opravljala obdukcij, tako da se pokojnike za obdukcije še vedno vozi v Ljubljano. Strošek 
ene obdukcije je med 700 in 2.200 EUR. V tem času je bilo tako za obdukcije iz proračuna 
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izplačanih že preko 25.000 EUR. Podana je bila pobuda, da se v zvezi s to problematiko 
na ministrstvo za zdravstvo naslovi dopis s pozivom za čim prejšnjo ureditev zadeve;  

 Glede na veliko število dogodkov v dvorani Tri lilije je potrebno čim prej postaviti označbe 
za dvorano na lokaciji od bencinskega servisa proti dvorani.  

 Podana je bila pobuda za ureditev drevja na Ploščadi prijateljstva, saj le-to ovira parkiranje 
avtomobilov. 

 Podana je bila pohvala gasilcem v celotni občini za učinkovito delo v času poplav. 
Predvsem je bilo izpostavljeno delo gasilcev ob zadnji poplavi v Rimskih Toplicah, ko so 
s hitro in učinkovito namestitvijo dveh črpalk preprečili , da ni prišlo do poplave v križišču 
pri novi pošti in pri železniški postaji. Opozorjeno je bilo, da je jašek, v katerega je bila 
nameščena ena izmed črpalk, nezaščiten.  

 Podana je bila pobuda za preplastitev cest Sevce-Sedraž-Brezno ter Belovo-Sedraž.  

 Podana je bila pobuda za namestitev cestnega ogledala v Zg. Rečici, in sicer pri Škrničkiju 
(cestno ogledalo je bilo tam zaradi nepreglednosti že postavljeno, vendar je bilo 
odstranjeno, ko se je montirala drsna ograja).  
 

V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Matjaž Pikl – DeSUS, Robert Medved – SDS, 
Marija Zupanc – SMC, Zvonko Gračner – Lista gasilcev OL, Marjan Belej – SLS, Milena Dobršek 
– DeSUS, Franc Zdolšek – župan.  
 
 

AD B7 Razno 

 
Lokalni odbor SMC Laško bo 2. junija v Laškem in Rimskih Toplicah gostil predsednika državnega 
zbora dr. Milana Brgleza. Vsi navzoči so tega dne ob 19.30 vabljeni na slavnostno sejo Krajevne 
skupnosti Rimske Toplice. Prav tako vabljeni na dvodnevno prireditev "Rimske so fejst!" in na  
"Golažiado" pred Aqua Romo.  
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.45. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
                      Župan Občine Laško 

     Franc Zdolšek 
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