OBČINA

LAŠKO

OBČINSKI SVET

Št.: 032-15/2018
Datum: 26. 10. 2018
ZAPISNIK
27. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 3. oktobra 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. Opravičila sta se David Guček in
Jože Senica. Janko Cesar je prišel 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
Tina Rosina Košir

župan
direktorica Občinske uprave

3.
4.
5.
6.
7.

Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Andrej Flis
Stanka Jošt
Dragica Čepin
Dimitrij Gril

8.
9.

Andrej Kaluža
Luka Picej

Kabinet župana
Oddelek za gospodarski razvoj občine
Oddelek za gospodarski razvoj občine
Oddelek za proračun in javne finance
Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne
zadeve
Oddelek za GJS, okolje in prostor
Oddelek za GJS, okolje in prostor

10.
11.
12.

Tisk, TV:
Boža Herek
Robert Gorjanc
Nina Slak

TV Krpan
NT - RC Celje
Štajerski val

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 27. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 3. 10. 2018, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-15/2018
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
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1. Sprejem zapisnika 26. seje z dne 13. 6. 2018
2. Sprejem zapisnika 1. izredne seje z dne 20. 6. 2018
3. Potrditev realizacije sklepov 26. seje z dne 13. 6. 2018
4. Potrditev realizacije sklepa 1. izredne seje z dne 20. 6. 2018
5. Proračun in razpolaganje z nepremičninami
5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija
2018 z oceno realizacije za leto 2018
5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško 2/2018 za leto 2018 –
skrajšani postopek
5/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2018
5/4 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. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
6/1 Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske
odpadne vode v Občini Laško – 1. obravnava
7. Splošne zadeve
7/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
8. Imenovanja in občinska priznanja
8/1 Predlog Sklepa o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Laško
8/2 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj
8/2 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca
9. Vprašanja in pobude
10. Razno
AD B1 Sprejem zapisnika 26. seje Občinskega sveta Laško z dne 13. 6. 2018
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 26. seje z dne 13. 6. 2018.
Številka: 032-13/2018
AD B2 Sprejem zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Laško z dne 20. 6. 2018
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 1. izredne seje Občinskega sveta Laško z
dne 20. 6. 2018.
Številka: 032-14/2018
AD B3 Sprejem realizacije sklepov 26. seje Občinskega sveta Laško z dne 13. 6.
2018
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 26. redne seje z dne 13. 6. 2018.
Številka: 032-13/2018
AD B4 Sprejem realizacije sklepov 1. izredne seje Občinskega sveta Laško z dne 20. 6.
2018
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 1. izredne seje z dne 20. 6. 2018.
Številka: 032-14/2018
AD B5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.
junija 2018 z oceno realizacije za leto 2018
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Dragica Čepin.
*pride Janko Cesar (21 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje
od 1. januarja do 30. junija 2018 z oceno realizacije do konca leta 2018 v predloženi
vsebini.
Številka: 410-13/2017
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AD B5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško 2/2018 za leto 2018 –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Dragica Čepin.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2018 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2018 v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021.
Številka: 410-13/2017
AD B 5/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2018
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne proračunske
rezerve od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.
Številka: 410-02/2018
AD B 5/4 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
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AD B 6/1 Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske
odpadne vode v Občini Laško – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Na vprašanje, kaj to pomeni za gospodarske družbe - na podlagi česa se določa količina, je bilo
odgovorjeno, da je osnova količina porabljene pitne vode, če ni posebnih merilcev.
V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS in Andrej Kaluža – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja
industrijske odpadne vode v Občini Laško v 1. obravnavi v predloženi vsebini.
Številka: 007-05/2018

AD B7/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Statutarno pravne komisije Pavel
Teršek.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško po
skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško v
predloženi vsebini.
Številka: 007-09/2015
AD 8/1 Predlog Sklepa o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije 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:
V Občinsko volilno komisijo Laško se kot nadomestni član – namestnik člana imenuje
Tine Šrot.
Številka: 032-02/2018
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AD 8/2 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj
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:
V letu 2018 se podelijo naslednja občinska priznanja:
1. Naziv Častni občan se podeli Francu Knezu (posthumno) za izjemne alpinistične
dosežke.
2. Zlati grb se podeli Juretu Janu za uspešno dolgoletno delo na kulturnem
področju.
Zlati grb se podeli Jožetu Krašovcu za uspešno dolgoletno delo na družbeno
političnem področju.
3. Srebrni grb se podeli Andreju Mavriju za prizadevno delo na družbenem in
kulturno-zgodovinskem področju.
Srebrni grb se podeli Laškemu akademskemu klubu za 60 let uspešnega
delovanja.
Srebrni grb se podeli Lovski družini Jurklošter za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo in ohranjanje kulturne dediščine.
4. Bronasti grb se podeli Anici Brečko za dolgoletno delo na področju
prostovoljstva.
Bronasti grb se podeli Srečku Očku za uspešno delo na področju gasilstva.
Bronasti grb se podeli Joštu Napretu za odlične dosežke v jadralnem padalstvu.
Številka: 430-16/2018
AD 8/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca
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:
Priznanje Antona Aškerca se podeli:
- Danielu Pavčniku za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti,
- Špeli Medved za uspešno delovanje na področju plesne dejavnosti,
- Jožetu Rajhu za dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja,
- Petru Napretu za ustvarjalno in prizadevno delo področju glasbene umetnosti.
Številka: 41010-243/2018
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AD B 9 Vprašanja in pobude
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja:
- izboljšanje signala za telekomunikacije v KS Vrh nad Laškim;
- postavitev reklamnih tabel na vstopu na železniško postajo;
- vodovod Pleše – sanacija vodnega zajetja;
- JR čez most v Rimskih Toplicah;
- sanacija ceste Povčeno – Zabrež;
- namestitev dvigala v večnamenskem objektu (gasilski dom) v Rimskih Toplicah;
- v kateri fazi je izgradnja novega mostu v Rimskih Toplicah?
- kako je s kolesarsko povezavo Celje – Laško?
- na relaciji Celje – Zidani Most je zelo povečan tovorni promet; občina naj opozori
ministrstvo, da naj bdi nad prepovedjo za tovorna vozila;
- rekonstrukcija Ceste v Debro – mimo gasilskega doma (razširitev vozišča, pločnik in
kolesarska steza);
- prah in hrup pri deloviščih železnice;
- označevalna tabla za kartuzijo v križišču v Rimskih Toplicah in v centru Jurkloštra ter na
križišču Planina pri Sevnici – Šentjur;
- cesta Mišji Dol – Vrh nad Laškim (pri hiši Guček v Mišjem Dolu je zelo kritično);
- ureditev prometnega režima na področju Šmarjeta – Hrastnik;
- prevozi otrok – starši opozarjajo, da vozniki ne opozarjajo otrok, da se privežejo z
varnostnim pasom;
- avtobusno postajališče Jesenova ravan (Pr' Selič) – omejitev na tem predelu;
- ureditev plakatnih mest v Sedražu in Rimskih Toplicah;
- JR v Sedražu gori le do 22. oz. 23. ure;
- ureditev odvodnjavanja Brezno – Belovo ter ureditev JR;
- ali se bo v sklopu sanacije ceste v Rečici zgradil pločnik? Odgovorjeno je bilo, da ne.
- kako so zadeve v zvezi z junijskim neurjem? Pojasnjeno je bilo, da je bil prejšnji teden
sestanek na ministrstvu: programa še nista sprejeta, mogoče bosta oktobra; preden
bodo znana sredstva, bo še nekaj mesecev …
- krajani v Zidanem Mostu opozarjajo na nevaren odsek od gostilne Krivec proti železniški
postaji, tudi JR ne dela dobro;
- združevanje CSD-jev – dobro bi bilo imeti koordinatorja pri združevanju (čim bolj se je
treba vključiti v združevanje, da se programi ohranijo);
V razpravi so sodelovali: Stanko Selič – neodv., Robert Medved – SDS, Jože Kotnik - DeSUS,
Bojan Šipek – MMOL, Janko Cesar – SLS, Marija Zupanc – SMC, Zvonko Gračner – Lista
gasilcev OL, Tatjana Seme – SMC, Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Marko Šantej –
MMOL, Nuša Konec Juričič – SLS, Franc Zdolšek – župan.

AD B10 Razno
/
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 19.00.
*************************************************
Zapisala:
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Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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