OBČINA

LAŠKO

Občinski svet

Št.: 032-11/2019
Datum: 19. 6. 2019
ZAPISNIK
4. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 22. maja 2019, ob 17. uri, v Rimski areni 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 sta opravičila Jože Senica in
Robert Medved. Barbka Rode je prišla z zamudo, tako da je bilo v nadaljevanju prisotnih 21 članov.
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 Občinske uprave

3.
4.
5.
6.

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

7.
8.
9.

Andrej Kaluža
Luka Picej
Dragica Čepin

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ostali vabljeni:
Tina Belej
Matej Jazbinšek
Vlado Marot
Jurij Šuhel
Primož Kroflič
Boštjan Jurjevčič
Anže Bizjak
Matjaž Centrih
Tomaž Novak

STIK Laško
Knjižnica Laško
Rdeči križ Slovenije, OZ Laško-Radeče
ŠMOCL
LAS Raznolikost podeželja
Adriaplin, d. o. o.
Storitveno podjetje Laško, d. o. o.
Gasilska zveza Laško
Komunala Laško

19.
20.
21.

Tisk, TV:
Boža Herek
Špelca Juhart
Robert Gorjanc

TV Krpan
TV Laško
NT - RC
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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 4. redno sejo Občinskega sveta Laško,
sklicano na dan 22. 5. 2019, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-11/2019
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 3. seje z dne 20. 3. 2019
2. Realizacija sklepov 3. seje z dne 20. 3. 2019
3. Področje družbenih dejavnosti
3.1 Zaključna poročila za leto 2018: JZ STIK Laško
3.2 Zaključna poročila za leto 2018:
a. Center za socialno delo Celje, Enota Laško
b. Knjižnica Laško
c. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče
d. Študentski, mladinski in otroški center Laško
3.3 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Laško
4. Področje gospodarstva
4.1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2018
5. Področje gospodarskih javnih služb, okolja in prostora
5.1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2018 in plan
gradnje za leto 2019
5.2 Letno poročilo 2018 za koncesijski projekt Laško za čiščenje komunalnih odpadnih vod
5.3 Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2018
5.4 Letno poročilo JP Komunale Laško, d.o.o., za leto 2018
5.5 Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško – skrajšani
postopek
5.6 Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2097/4, k. o. 1033
Trobni Dol
5.7 Zaključno poročilo o izvedbi ureditev na Trubarjevi ulici - 1. faza
5.8 Zaključno poročilo o izvedbi obnove javnih poti v Laškem
5.9 Zaključno poročilo o izvedbi ureditve ceste in komunalne infrastrukture ter sanacije plazu
na Keršetovi ulici
6. Javne finance in proračun
6.1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019 – skrajšani postopek
6.2 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Laško za leto 2019
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7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7.1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško, d. o. o.
7.2 Predlog Soglasja k imenovanju direktorja Knjižnice Laško
7.3 Predlog Sklepa o imenovanju zunanje članice Odbora za gospodarski razvoj
7.4 Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško
7.5 Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje
8. Aktualno
9. Vprašanja in pobude
10. Razno
AD B 1 Sprejem zapisnika 3. seje Občinskega sveta Laško z dne 20. 3. 2019
Opozorjeno je bilo na napačen izid glasovanja na str. 15 pri točki 4.5 Predlog Sklepa o podelitvi
pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje investicijske dokumentacije za mandatno obdobje
2018-2022. Pravilno je, da je bil sklep sprejet z večino glasov (17 ZA, 4 PROTI).
V razpravi je sodeloval Enej Kirn – MMOL.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 3. seje z dne 20. 3. 2019, s tem da se v
zapisniku na str. 15 popravi izid glasovanja pri točki 4.5 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila
županu Občine Laško za potrjevanje investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 20182022, in sicer tako, da je bil sklep sprejet z večino glasov (17 ZA, 4 PROTI).
Številka: 032-10/2019
AD B 2 Sprejem realizacije sklepov 3. seje Občinskega sveta Laško z dne 20. 3. 2019
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 3. redne seje z dne 20. 3. 2019.
Številka: 032-10/2018
AD B 3.1 Zaključna poročila za leto 2018: JZ STIK Laško
Uvodne obrazložitve in razprave ni bilo, saj sta bili opravljeni že na prejšnji seji.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu JZ STIK – Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško v letu 2018 v priloženi vsebini.
Številka: 032-06/2019
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AD B 3.2 Zaključna poročila za leto 2018:
a. Center za socialno delo Celje, Enota Laško
b. Knjižnica Laško
c. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče
d. Študentski, mladinski in otroški center Laško
*pride Barbka Rode (21 prisotnih)

Uvodno obrazložitev, ki je bila povzeta po predstavitvi poročil in razpravi, ki je potekala na odboru
za družbene dejavnosti in društva, je predstavil predsednik odbora Enej Kirn:
Knjižnica Laško:
Direktor Matej Jazbinšek je izpostavil problematiko s prostorsko stisko. Vsi njihovi predlogi za širitev
prostorov se zaključijo pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Vsi pa se zavedajo, da bi bila
najcenejša in najustreznejša rešitev širiti obstoječi objekt Knjižnice Laško. Knjižnica opozarja na
prostorsko stisko že 15 let. Glede na obsežnost in kvaliteto dejavnosti knjižnice, statistično visoko
uporabo s strani občanov in primerljivost v slovenskem prostoru prostorski pogoji močno zaostajajo
za temi kazalniki. Zato pričakujejo podporo občinskega sveta, občinske uprave in župana za
povečanje prostorov osrednje knjižnice v Laškem, saj verjamejo, da je skupen cilj vseh omogočiti
knjižnici prostorske pogoje, ki jih za svojo dejavnost v korist lokalne skupnosti potrebuje. Direktor je
povedal, da razmišljajo tudi o pristopu k projektu bibliobusa, ki se trenutno izvaja v občini Radeče.
Rdeči križ:
Tudi Vlado Marot, sekretar Območnega združenja Laško – Radeče, je izpostavil, da je pri njih
največji problem prostorska stiska, predvsem pomanjkanje skladišča. Zaradi tega morajo večkrat
odkloniti kakšne večje kose pohištva ali večje gospodinjske aparate, saj jih nimajo kam spraviti.
ŠMOCL:
Obrazložitev poročila o delu ŠMOCL-a za leto 2018 sta podala Jurij Šuhel o vsebinskem delu in
Miha Mirt o finančnem delu. Poudarjeno je bilo, da je bil v letu 2013 finančni delež občine 90% vseh
sredstev, v letu 2018 pa je bil finančni delež občine samo še 35% vseh sredstev. Trenutno izvajajo
svojo dejavnost s štirimi redno zaposlenimi in povprečno tremi evropskimi prostovoljci na leto.
CSD:
Polonca Teršek, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Celje, Enote Laško, je povedala, da
od reorganizacije naprej CSD-ji niso več naklonjeni k izvajanju dodatnih programov kot je na primer
pomoč družini na domu. Veliko občin tako predaja izvajanje storitve domovom za starejše ali javnim
zavodom. Pri nas je problem, ker Dom starejših Laško ni javni zavod, ampak je pod Thermano Laško.
Tako Občina Laško ne bi mogla predati izvajanje storitve domu za starejše, ampak bi morala objaviti
razpis za novega koncesionarja. V razpravi na odboru je bilo postavljeno vprašanje od koga je zdaj
odvisno ali bo ostalo izvajanje storitve na CSD Celje ali ne. Odgovorjeno je bilo, da od direktorice
CSD Celje. Ne gre za samo financiranje, temveč zato, da dodatnih storitev občin enostavno ne želijo
več izvajati. Gre za tolmačenje, da ta storitev ne paše pod izvajanje CSD-jev.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje
SKLEPE:
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Centra za socialno delo Celje, Enota
Laško, za leto 2018 v priloženi vsebini.
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Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Knjižnice Laško za leto 2018 v priloženi
vsebini.
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Rdečega križa Slovenije, Območnega
združenja Laško – Radeče, za leto 2018 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Društva Študentski, mladinski in
otroški center Laško za leto 2018 v priloženi vsebini.
Številka: 032-06/2019
AD B 3.3 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v
Občini Laško
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 12280-09/2019

AD B 4.1

Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2018

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Primož Kroflič.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2018 v
predloženi vsebini.
Številka: 032-08/2019
AD B 5.1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu
2018 in plan gradnje za leto 2019
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Boštjan Jurjevčič.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2018 in plan
gradnje za leto 2019 v priloženi vsebini.
Številka: 3601-02/2018
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AD B 5.2 Letno poročilo 2018 za koncesijski projekt Laško za čiščenje komunalnih
odpadnih vod
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Anže Bizjak.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo 2018 za koncesijski projekt Laško za čiščenje
komunalnih odpadnih vod ter letno poročilo o vzdrževanju ČN Laško v predloženi vsebini.
Številka: 354-02/2019
AD B 5.3 Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2018
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Matjaž Centrih.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2018 v
predloženi vsebini.
Številka: 843-01/2019
AD B 5.4 Letno poročilo JP Komunale Laško, d.o.o., za leto 2018
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Tomaž Novak.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2018.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2018 v višini 13.720,33 € se razporedi med druge
rezerve iz dobička.
Številka: 032-09/2019
AD B 5.5 Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško
– skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
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1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini
Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini
Laško v predloženi vsebini.
Številka: 007-02/2019
AD B 5.6 Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2097/4, k.
o. 1033 Trobni Dol
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št.
2097/4, k. o. 1033, Trobni dol.
Številka: 7113-18/2015
AD B 5.7 Zaključno poročilo o izvedbi ureditev na Trubarjevi ulici - 1. faza
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi ureditev
Trubarjeve ulice, 1. faza.
2. Celotna infrastruktura se bo v skladu z zaključnim poročilom prenesla v upravljanje
na JP Komunalo Laško.
Številka: 430-15/2017
AD B 5.8 Zaključno poročilo o izvedbi obnove javnih poti v Laškem
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi obnove javnih
poti v Laškem.
2. Celotna infrastruktura se bo v skladu z zaključnim poročilom prenesla v upravljanje
na JP Komunalo Laško.
Številka: 430-12/2017
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AD B 5.9 Zaključno poročilo o izvedbi ureditve ceste in komunalne infrastrukture ter sanacije
plazu na Keršetovi ulici
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi ureditve ceste in
komunalne infrastrukture ter sanacije plazu na Keršetovi ulici v predloženi vsebini.
2. Celotna infrastruktura se bo v skladu z zaključnim poročilom prenesla v upravljanje
na JP Komunalo Laško.
Številka: 351-07/2011
AD B 6.1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019 – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je v rebalansu predvidenih 360.000 EUR sredstev iz turistične
takse, od tega naj bi se cca 3% namenilo za promocijske aktivnosti STIK-a. To je cca dobrih 10.000
EUR, kar je bistveno premalo glede na to, da občina postavlja turizem kot prioriteto.
Pojasnjeno je bilo, da omenjena sredstva zagotovi občina preko pogodbe, sicer pa ima STIK za
promocijo tudi svoja sredstva. V zadnjih letih je občina veliko vložila v turizem, na katerega je treba
gledati širše in celovito – gre za vsa vlaganja v infrastrukturo in objekte, ki so namenjeni tako
domačinom kot turistom (2 mio EUR za širitev Savinje, 1 mio za most, vsa sredstva, ki gredo za javni
zavod STIK – le-ta je v celoti namenjen turizmu, …). V prihodnosti bo treba zagotoviti sredstva za
izgradnjo TIC-a v Rimskih Toplicah, sanacijo in vzdrževanje dvorane Tri lilije, … zato bi bilo prav, da
bi se občinska uprava sestala s vodstvom STIK-a in Turističnim društvom, tako da bi skupaj poiskali
rešitve in pripravili načrte za vnaprej.
Izpostavljena je bila tudi Knjižnica Laško, ki ima prostorsko stisko – ali so predvidene kakšne rešitve?
Odgovorjeno je bilo, da se stavba za namen knjižnice uporablja od leta 2006. Dodatno so bili
zagotovljeni prostori v Rimskih Toplicah. Nekaj let nazaj je bivša direktorica naročila izdelavo idejne
zasnove za širitev knjižnice, vendar je bil projekt zavrnjen s strani Zavoda za kulturno dediščino.
Tako se še vedno išče ustrezna rešitev za dodatne prostore.
V razpravi so sodelovali: Boštjan Vrščaj – Lista LL, Nuša Konec Juričič – SLS, Dimitrij Gril – OU,
Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019
po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019
v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 v
predloženi vsebini.
Številka: 410-14/2017
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AD B 6.2 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Laško za leto 2019
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 spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019.
Številka: 478-52/2017
AD B 7.1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško, d. o. o.
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. Za direktorja Javnega podjetja Komunala Laško se imenuje Tomaža Novaka za
mandatno obdobje štirih let.
2. Mandat prične teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z imenovanim kandidatom,
ki jo sklene z županom Občine Laško.
Številka: 1100-01/2019
AD B 7.2 Predlog Soglasja k imenovanju direktorja Knjižnice 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 daje Soglasje k imenovanju Mateja Jazbinška stan. Podšmihel 9, Laško,
za direktorja Knjižnice Laško.
Številka: 032-22/2018
AD B 7.3 Predlog Sklepa o imenovanju zunanje članice Odbora za gospodarski razvoj
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Janko Cesar.
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Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško v Odbor za gospodarski razvoj občine kot nadomestno članico imenuje
Petro Vrečko, Šentrupert 73, Šentrupert.
Številka: 032-22/2018
AD B 7.4 Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 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 o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško v
predloženi vsebini.
Številka: 032-22/2018
AD B 7.5 Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tanja Grabrijan.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o delnem povračilu stroškov organizatorjem
volilne kampanje za lokalne volitve 2018.
Številka: 041-01/2018

AD B 8 Aktualno
Pod to točko sta direktorica OU Tina Rosina in župan Franc Zdolšek predstavila informacijo v zvezi
z aktivnostmi glede prenosa lastništva gradu Tabor na Občino Laško. Gradivo o tej informaciji se
nahaja pod točko 2 – Realizacija sklepov 3. seje z dne 20. 3. 2019, saj je bilo na prejšnji seji
postavljeno vprašanje glede prenosa lastništva gradu.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da so na odboru obravnavali informacijo
in da predlagajo, da se sprejme predlagani sklep.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško se je seznanil s pravnim mnenjem Utemeljitev javnega interesa za
brezplačen prenos Gradu Tabor na Občino Laško (april 2019) v predloženi vsebini.
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2. Občinski svet Laško potrjuje, da je brezplačen prenos Gradu Tabor na Občino Laško v
javnem interesu in podpira prizadevanja Občine Laško za brezplačen prenos Gradu Tabor,
ki se nahaja na naslovu Cesta na Svetino 23, 3270 Laško - Grad Tabor (EŠD 14849) s
pripadajočimi zemljiškimi parcelami 91/3 in 92, k. o. 1026, Laško v skupni izmeri 2.749 m2,
po zakonu v lasti D. S. U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., v last in posest
Občine Laško.
Številka: 6223-01/2015
AD B 9 Vprašanja in pobude
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja:
 kdaj bo ponovno vključena ulična razsvetljava na območju Ceste na Svetino 11, 13, 15, 17
in 19?
 v teku so obnove železniških postaj Laško, Rimske Toplice in Zidani Most; podana je bila
pobuda, da bi se na ta območja namestile večje oglasne oz. informacijske table (delno bi bile
namenjene lokalni skupnosti in turistom, delno pa železnici);
 zdravstvena problematika v Rimskih Toplicah: pacienti se obračajo pred ambulanto, saj ne
dela tisti zdravnik, ki bi moral; domačine zanima ali ima direktorica namen zapreti še eno
ambulanto v Rimskih Toplicah; pacienti se v velikem številu prestavljajo s svojimi kartotekami
v druge kraje k drugim zdravnikom; pritožujejo se tudi nad računalniško opremo, ki ne deluje
dobro in povzroča dodatne zamude pri delu;
 prebivalci Globokega so opozorili, da je bil pri prvi razgrnitvi načrta izgradnje podvoza in
prenove ceste Rimske Toplice – Jurklošter predviden pločnik, sedaj pa ga ni več v načrtu; ta
pot se uporablja kot sprehajalna pot, pot v šolo in trgovino, zato prosijo, da se zaradi varnosti
uredi pločnik ob cesti v Globoko in javna razsvetljava v podvozu pri železniški postaji;
 kako daleč so zadeve v zvezi s pripombami na OPPN kamnolom Pojerje?
 kako bo z ambulanto v Jurkloštru?
 kako potekajo aktivnosti v zvezi z zadevo CEROZ? (župan Hrastnika se je že sestal s civilno
iniciativo);
Pojasnjeno je bilo, da ima CEROZ skupščino 6. 6., nato se bo sestal Svet KS Sedraž, na
katerega bo prišel nekdo s CEROZ-a, sledil pa bo zbor krajanov;
 v kateri fazi je projekt izgradnje TIC-a Rimske Toplice? Ali je res, da so bili vsi ponudniki
zavrnjeni, ker so bile ponudbe previsoke? Ali se pripravlja nov projekt? Kdaj je predviden
zaključek tega projekta glede na to, da je projekt vezan na evropska sredstva?
Pojasnjeno je bilo, da so bile ponudbe na prvem razpisu res previsoke glede na razpoložljiva
proračunska sredstva, zato bodo projektanti projekt zracionalizirali, nato pa se bo razpis
ponovil; projekt mora biti dokončan oktobra;
 v zvezi s kolesarsko povezavo Celje – Laško je bilo izpostavljeno, da krajani Jagoč
opozarjajo, da se je povečalo število kolesarjev, prometna infrastruktura pa je na določenih
odsekih dokaj nevarna – predlagajo izboljšavo z ureditvijo bankin, postavitvijo ogledal in
cestno prometnih znakov oz. označevalnih tabel (nekateri ne vedo, da niso več na kolesarski
poti, ampak na cesti z mešanim prometom), ipd.;
Pojasnjeno je bilo, da so s to s to problematiko že seznanili ministrstvo; tečejo tudi pogajanja
z vodarji, saj bo kolesarska pot v nadaljevanju šla po vodnem svetu ob reki Savinji; problem
je, da se v vodnem svetu ne sme postaviti ograje, ker se gabariti in pretočnost Savinje
spreminjajo; gre za splošno problematiko kolesarskih poti, ki so ob vodotokih, za kar ARSO
išče rešitev;
 pitna voda je naš zaklad, vendar imamo le nekaj skritih pitnikov in en napajalnik pri Tušu; KS
Laško je že podala pobudo za obnovitev fontane pred glasbeno šolo, zdaj pa se predlaga še
celovita predstavitev kvalitetne pitne vode (pripravil bi se projekt, kje bodo kvalitetni pitniki in
fontane; s takšnim projektom bi se lahko prijavili tudi za pridobitev EU sredstev)
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V razpravi so sodelovali: Štefanija Pavčnik - SDS, Janko Cesar – SLS, Enej Kirn – MMOL, Barbka
Rode – MMOL, Bojan Šipek – MMOL, Marjan Kozmus – SD, Boštjan Vrščaj – Lista LL, Franc Zdolšek
– župan.
Na seji so bila podana še pisna vprašanja in pobude dveh članov sveta (Alenka Barlič – SLS in Uroš
Lukić - SD), ki pa niso bila podana ustno na seji, so pa sestavni del zapisnika in se nahajajo v spisu.

AD B 10 Razno
Navzoči so bili povabljeni na dogajanja v Rimskih Toplicah: na prireditev Rimske so fejst ter na
pohod po Aškerčevi poti.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 19.10.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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