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Z A P I S N I K 
 
26. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 13. junija 2018, ob 17. uri, v Modri 
dvorani Thermane Laško. 
 
 

AD A Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Opravičili so se David Guček, 
Martin Klepej in Robert Medved. 
 
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 Košir direktorica Občinske uprave 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

4. Andrej Flis Oddelek za gospodarski razvoj občine 

5. Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

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

7. Andrej Kaluža Oddelek za GJS, okolje in prostor 

   

 Ostali vabljeni:  

8.  Alojz Babič Adriaplin, d. o. o. 

   

 Tisk, TV:  

9. Boža Herek TV Krpan 

10. Robert Gorjanc NT - RC Celje 

 
 

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 26. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 13. 6. 2018, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-13/2018 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
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1. Sprejem zapisnika 25. seje z dne 25. 4. 2018 

 
2. Sprejem zapisnika 2. dopisne seje z dne 17. 5. 2018 

 
3. Potrditev realizacije sklepov 25. seje z dne 25. 4. 2018 

 
4. Potrditev realizacije sklepov 2. dopisne seje z dne 17. 5. 2018 

 
5. Gospodarstvo in komunalna dejavnost, okolje in prostor  

5/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2017 in Plan  
      gradnje za leto 2018 
5/2 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 2. obravnava 
5/3 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 979/1, k. o. Plazovje  

 
6. Družbene dejavnosti 

6/1 Zaključno poročilo JZ Regijsko študijsko središče za leto 2017 
6/2 Predlog Lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2018 - 2021 

 
7. Volitve in imenovanja 

7/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorice Centra za šport, turizem, informiranje in  

      kulturo Laško 

  
8. Vprašanja in pobude 

 
9. Razno 

 
 

AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 25. seje Občinskega sveta Laško z dne 25. 4.  
              2018 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 25. seje z dne 25. 4. 2018. 
   

Številka:  032-11/2018 
 
 

AD  B2  Sprejem zapisnika in sklepov 2. dopisne seje Občinskega sveta Laško z dne 17. 
5.  

              2018 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepa 2. dopisne seje Občinskega sveta Laško 
z dne 17. 5. 2018. 
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Številka:  032-12/2018 
 
 

AD  B3  Sprejem realizacije sklepov 25. seje Občinskega sveta Laško z dne 25. 4.  
              2018 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 25. redne seje z dne 25. 4. 2018.  
 
Številka:  032-11/2018 
 
 

AD  B4  Sprejem realizacije sklepov 2. dopisne seje Občinskega sveta Laško z dne 17. 5.  
              2018 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 2. dopisne seje z dne 17. 5. 2018.  
 
Številka:  032-12/2018 
 
 

AD B5/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2017 in 
plan gradnje za leto 2018 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2017 in 
plan gradnje za leto 2018 v predloženi vsebini.  
 
Številka: 3601-03/2018 

 
 

AD B5/2 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 2. obravnava  

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. 
 
Na mizo so svetniki dobili novo gradivo, v katerem je bil spremenjen 12. člen predloga odloka, 
tako da bi se turistična taksa po novem odloku pričela zaračunavati komaj 1. 9. 2018 in ne že 1. 
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7. 2018 kot je predvideno v gradivu, ki ga je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj Občine 
Laško.  
 
Predsednik Odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da se ne strinja s tem, da se 
besedilo odloka spremeni tik pred sejo, saj je odbor obravnaval in potrdil prvotno besedilo 
odloka, ki določa, da se bo turistična taksa pričela zaračunavati 1. 7. 2018. 
 
Župan je povedal, da je občina pobudo za spremembo besedila dobila od zdravilišč, ker imajo v 
naprej prodane pakete, v katerih je bila navedena še stara taksa.  
 
V razpravi je bilo poudarjeno, da sta zdravilišči le dve dva izmed vseh turističnih ponudnikov in 
da ni razloga, da bi se prilagajalo le njim. Sicer pa se je za uvedbo nove takse vedelo že prej, 
tako da je bilo predlagano, da se potrdi prejšnji predlog.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Marko Šantej – MMOL, Franc Zdolšek – župan.  
 
 
Občinski svet Laško ni sprejel (2 ZA, 18 PROTI) naslednjega 

SKLEPA: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško, ki 
določa, da se turistična taksa prične zaračunavati s 1. 9. 2018. 

 
Občinski svet Laško je z večino glasov (18 ZA, 2 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško, ki 
določa, da se turistična taksa prične zaračunavati s 1. 7. 2018. 
 
Številka: 007-02/2018 
 
 

AD B 5/3 Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 979/1, k. o.  
                1038, Plazovje 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini par. št. 
979/1, k. o. Plazovje. 
 
Številka: 478-22/2018 
 
 

AD B6/1 Zaključno poročilo JZ Regijsko študijsko središče za leto 2017 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Odbora za družbene dejavnosti 
in društva Bojan Šipek. Povedal je, da je na odboru poročilo predstavila direktorica Katja Jesih. 
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Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Regijsko študijsko središče v letu 2017 v 
predloženi vsebini.  
 
Številka: 032-01/2018 
 
 

AD B 6/2 Predlog Lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2018 - 2021 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
V razpravi je bil izpostavljen podatek o številu prireditev in obiskovalcev v Kulturnem centru – 
število prireditev se povečuje, število obiskovalcev pa se zmanjšuje (str. 7, tabela 3). 
Pojasnjeno je bilo, da je število obiskovalcev odvisno od samega programa, od višine vstopnic, 
ukinili pa so se tudi nekateri abonmaji.  
 
V razpravi sta sodelovala Matjaž Pikl – DeSUS  in Dimitrij Gril – OU.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2018-
2021 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 610-01/2018 
 
 

AD  B7/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorice JZ Center za šport, turizem,  
                informiranje in kulturo 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: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorico javnega zavoda Center za 

šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, imenuje Janjo Urankar Berčon, univ. 
dipl. soc., Na zelenici 1, 3321 Prebold. 

2. Mandat direktorice začne teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi.  
 
Številka:  1100-01/2018 
 
 

AD B 8 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja: 

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/


OBČINA  LAŠKO 
OBČINSKI SVET 

 

 Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40 6 
 e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220  

- Pred kratkim je začela veljati nova uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Da bodo 
javni zavodi lahko delovali v skladu s to uredbo, bo potrebnih kar nekaj sredstev, zato je 
bilo predlagano, da naj občina pozove javne zavode, da se izbere skupni izvajalec za  
izvajanje nalog po GDPR.  
Pojasnjeno je bilo, da je v zvezi s tem občina pridobila ponudbo s strani Skupnosti občin 
Slovenije (SOS) v upanju, da bo ponudba ugodna, saj je za skupnega izvajalca 
zainteresiranih veliko občin. Žal pa se je izkazalo, da je ponudba zelo visoka, dosti višja 
od tiste, ki jo je občina pridobila sama. Občina je sklenila pogodbo z izvajalcem, ki je 
podal najugodnejšo ponudbo in njegov kontakt posredovala tudi ostalim javnim 
zavodom, saj je le-ta obljubil, da bo tudi za njih pripravil ugodno ponudbo. Višina 
ponudbe pa je odvisna od števila zaposlenih.   

- Opozorjeno je bilo na slabo stanje bankin na relaciji Brezno – Sedraž. 
- Izpostavljen je bil Zakon o stvarnem premoženju, v skladu s katerim morajo krajevne 

skupnosti narediti popise o uporabi prostorov. Postavljeno je bilo vprašanje, ali s tem za 
krajevne skupnosti prihajajo tudi nove finančne obveznosti.  
Pojasnjeno je bilo, da mora imeti občina v skladu z omenjenim zakonom evidenco vseh 
proračunskih porabnikov in njihovega premoženja. Krajevne skupnosti oz. uporabniki pa 
bodo morali plačevati NUSZ. 

- Zaradi močnega naliva so bile zopet poškodovane ceste na območju KS Vrh nad 
Laškim.  

- V zvezi s plakatiranjem je bila podana kritika na podjetje Premena, ki v času volilne 
kampanje ni dobro opravljalo svojega dela. Podana je bila pobuda, da bi to delo izvajal 
nekdo drug, npr. Komunala Laško. Opozorjeno je bilo tudi, da je bila oglasna deska na 
sedežu KS Rimske Toplice v času cestnih del umaknjena in ni bila vrnjena na svoje 
mesto.  

- Podana je bila pobuda, da se v KS Rimske Toplice namesti javno dostopen defibrilator.  
- Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je v razpisu za delovno mesto zdravnika v Rimskih 

Toplicah navedeno, da je delo le za čas nadomeščanja 12 mesecev in zakaj ni 
navedeno, da se družini zdravnika nudi tudi stanovanje, kakor je bilo predlagano. 

- Zemljišče nad samopostrežno trgovino v Rimskih Toplicah še vedno ni očiščeno.  
- Pitnik za vodo v Rimskih Toplicah še vedno ni označen.  
- Cesta Selo – Brodnice je v slabem stanju. 
- Kdaj bo nameščeno dvigalo v Večnamenskem objektu v Rimskih Toplicah? 
- Kako je s projekti igrišč v Rimskih Toplicah (finančna konstrukcija)? 
- Podana je bila pobuda, da se pridobi več informacij (tudi objava na občinski spletni 

strani) v zvezi z deli na Marijagraškem ovinku, predvsem v zvezi s terminskim planom 
izvajanja del. 
Povedano je bilo, da naj bi projektanti predstavili celotno zadevo, ki se bo izvajala v 
naslednjih dveh letih, informacije pa bodo dodane tudi na spletno stran. 

 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Zvonko Gračner – Lista 
gasilcev OL, Marko Šantej – MMOL, Stanko Selič – neodvisni, Marija Zupanc – SMC, Roman 
Tušek – N.Si, Tina Rosina Košir – OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
 

AD B9  Razno 

 
Direktorica občinske uprave je povedala, da se je na odborih pod točko Razno obravnavala 
Predpogodba med Občino Laško in Pivovarno Laško Union. S strani pivovarne je vsebina 
predpogodbe poslovna skrivnost dokler ta dokument ni podpisan. Tisto, kar je bilo obravnavano 
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na odborih, je dogovorjeno, dopolnil se bo le en člen glede medsebojnih razmerij v bodoče, zato 
zadeva še ne bo obravnavana na današnji seji. Že na odborih je bilo dogovorjeno, da bi se 
zadeva lahko obravnavala tudi na izredni seji – po vsej verjetnosti bo sklicana še v tem mesecu.  
 
Občinski svetniki so bili seznanjeni z izrednim stanjem po krajevnih skupnostih glede divjih 
prašičev. Občinski upravi je bil v vednost predan zapis sestanka Društva lastnikov gozdov 
Sopota – Laško v zvezi s škodo divjadi, predvsem divjih prašičev, na območju Rečice pri 
Laškem, z dne 20. 4. 2018. Zavzeli so se za povečanje odstrela divjega prašiča na najmanj 
30% ter da se dovoli odstrel divjih prašičev tudi ponoči z uporabo umetnega vira svetlobe. 
 
Svetniki so na mizo dobili gradivo "Problematika obratovanja regijskega centra za ravnanje z 
odpadki Ceroz, d. o. o., iz Dola pri Hrastniku", katerega je povzel Andrej Kaluža. Postavljeno je 
bilo vprašanje, kdo bo nadziral sanacijski program. Izpostavljeno je bilo ogromno število 
krokarjev, pa tudi podgan na problematičnem območju. Predlagano je bilo, da se delovna 
skupina razširi in da se časovnica pripravi drugače, pobudo za vključitev pa bi bilo potrebno dati 
tudi na ministrstvo. 
 
Svetniki so bili povabljeni na poletne prireditve (kolesarska dirka po Sloveniji, Laški krog, pohod 
po Aškerčevi poti, odprtje fitnesa na prostem, proslava ob dnevu državnosti, Dan Laščanov, 
Festival Pivo in cvetje, Slovenska noč v Novigradu). 
 
V razpravi so sodelovali: Tina Rosina Košir – OU, Marjan Belej – SLS, Zvonko Gračner – Lista 
gasilcev OL, Marjan Kozmus – SD, Andrej Kaluža – OU, Franc Zdolšek - župan. 
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.40. 
 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
                      Župan Občine Laško 

     Franc Zdolšek 
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