OBČINA

LAŠKO

Občinski svet

Št.: 032-20/2019
Datum: 15. 1. 2020
ZAPISNIK
7. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 18. 12. 2019, ob 17. uri, v Modri dvorani
Thermane Laško.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 19 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je,
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost so opravičili Danijela Bevk
Knez, Enej Kirn in Jože Senica, Polonca Teršek je prišla 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

župan
direktorica Občinske uprave

3.
4.

Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Dimitrij Gril

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andrej Kaluža
Luka Picej
Dragica Čepin
Stanka Jošt
Andrej Flis
Sandra Barachini

11.

Ostali vabljeni:
Matej Založnik

12.
13.
14.
15.

Ostali:
Janja Knapič
Melita Zlatečan
Jelka Markovič Grahek
Tomaž Kavzer

ZD Laško
ZD Laško
ZD Laško
ZD Laško

16.
17.

Tisk, TV:
Boža Herek
Robert Gorjanc

TV Krpan
NT - RC

Kabinet župana
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
Oddelek za gospodarske dejavnosti
Oddelek za gospodarske dejavnosti
Kabinet župana
Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, občine
Laško, Občine Štore in Občine Žalec

AD B Sprejem dnevnega reda
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40
e-naslov: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220

Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 7. redno sejo Občinskega sveta Laško,
sklicano na dan 18. 12. 2019, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-20/2019
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 6. seje z dne 6. 11. 2019
2. Realizacija sklepov 6. seje z dne 6. 11. 2019
3. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat
in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec" – 2. obravnava
3/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Laško – 1. obravnava
3/3 Zaključno poročilo o izvedbi obnove JP 701912 Gabrno-Trnovec
4. Javne finance in proračun
4/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 – 2. obravnava
4/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 – 2. obravnava
4/3 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020 in 2021
4/4 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško,
ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2020
4/5 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško,
ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2021
4/6 Grad Tabor – Predlog zakupne pogodbe in oddaje v najem
4/7 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2019
5. Področje družbene dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Laško – 1. obravnava
5/2 Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško
5/3 Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2020
5/4 Predlog Pravilnika o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije
6. Splošne zadeve
6/1 Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 2. obravnava
6/2 Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Laško – 1. obravnava
6/3 Predlog Rokovnika sej in Plan dela Občinskega sveta Laško za leto 2020
7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2020
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
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AD B 1 Sprejem zapisnika 6. seje Občinskega sveta Laško z dne 6. 11. 2019
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 6. seje z dne 6. 11. 2019.
Številka: 032-18/2019
AD B 2 Sprejem realizacije sklepov 6. seje Občinskega sveta Laško z dne 6. 11. 2019
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 6. redne seje z dne 6. 11. 2019.
Številka: 032-18/2019
AD B 3.1 Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski
Inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine
Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in
Občine Žalec" – 2. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
"Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško,
Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec" v 2. obravnavi.
Številka: 061-01/2019
AD B 3.2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Laško – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško v 1. obravnavi.
2. Občinska uprava bo proučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala pri
pripravi odloka za 2. obravnavo.
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Številka: 371-15/2019
AD B 3.3 Zaključno poročilo o izvedbi obnove JP 701912 Gabrno-Trnovec
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi obnove JP
701912 Gabrno – Trnovec v predloženi vsebini.
2. Odsek ceste bo v skladu z zaključnim poročilom prenesen v upravljanje KS Marija
Gradec.
Številka: 3710-10/2016
AD B 4.1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 – 2. obravnava
AD B 4.2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 – 2. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin.
*Pride Polonca Teršek (20 prisotnih)

V razpravi je bilo opozorjeno, da je bilo v odloku o medobčinskem inšpektoratu napisano, da je
strošek občine 8%, v proračunu pa piše 9%. Zadeva se bo uskladila.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Sandra Barachini – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2020 v 2.
obravnavi v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 v 2.
obravnavi v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2020 v predloženi vsebini.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2021 v 2.
obravnavi v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024 v 2.
obravnavi v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2021 v predloženi vsebini.
Številka: 410-11/2019
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AD B 4.3 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020 in 2021
AD B 4.4 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja
Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2020
AD B 4.5 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja
Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2021
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 Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Laško za leto 2020, ki je sestavljen iz Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Laško za leto 2020 in Načrta ravnanja s premičnim premoženjem
Občine Laško za leto 2020, v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško sprejme Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Laško za leto 2021, ki je sestavljen iz Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Laško za leto 2021 in Načrta ravnanja s premičnim premoženjem
Občine Laško za leto 2021, v predloženi vsebini.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega
premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško in
jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2020.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega
premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško in
jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2020.
Številka: 478-47/2019
AD B 4/6 Grad Tabor – Predlog zakupne pogodbe in oddaje v najem
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško se je seznanil s predlogom Zakupne pogodbe za nepremičnino –
kulturni spomenik grad Tabor v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško potrjuje, da je podpis pogodbe v javnem interesu in pooblašča
župana Občine Laško da z D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., podpiše
zakupno pogodbo, za objekt gradu Tabor (EŠD 14849) s pripadajočimi zemljiškimi
parcelami 91/3 in 92, obe k. o. 1026 Laško, v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško pooblašča župana za sklenitev pogodbe o podzakupu –
podnajemu nepremičnine pod pogoji iz zakupne pogodbe.
5

Številka: 6223-01/2015
AD B 4/7 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2019
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. 2019 do 30. 11. 2019.
Številka: 410-09/2019
AD B 5/1 Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Laško – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Laško v predloženi vsebini v 1. obravnavi.
Številka: 007-08/2019
AD B 5/2 Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence 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 Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Laško v predloženi vsebini.
Številka: 007-09/2019
AD B 5/3 Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2020
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2020 v predloženi
vsebini.
Številka: 671-02/2019
AD B 5/4 Predlog Pravilnika o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je opozoril, da je pravilnik obravnaval tudi
gospodarski odbor, čeprav tega v gradivu ni navedeno.
V razpravi je bil izpostavljen 3. odst. 8. člena pravilnika, ki se glasi: "Občina Laško si pridržuje pravice
do delne ali celotne oprostitve najemnine, kadar je dogodek posebnega pomena za Občino Laško."
Predlagano je bilo, da se opredeli, kaj točno je "posebni pomen". Prav tako bi bilo potrebno dopolniti
4. odst. 8. člena tako, da bi se točno določilo, na kakšen način najemnik objavi oz. promovira
sponzorstvo občine (npr. izobešenje občinske zastave, objava v medijih). Pojasnjeno je bilo, da se
bodo podrobnosti glede sponzorstva dogovorile s pogodbo. Glede dogodkov posebnega pomena
pa je bilo razloženo, da so s tem mišljene prireditve, ki so odmevne v slovenskem prostoru ali pa
imajo poseben pomen za turizem, …
Župan je predlagal, da se pravilnik sprejme, da bo pričel veljati s 1. januarjem. Prav tako pa je
predlagal, da se do naslednje seje pripravi razlaga za »dogodek posebnega pomena«.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije v
predloženi vsebini.
Občinska uprava do naslednje seje pripravi razlago za besedno zvezo "dogodek posebnega
pomena", ki je uporabljena v 3. odst. 8. člena Pravilnika.
Številka: 007-10/2019
AD B 6/1 Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 2. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala direktorica OU Tina Rosina.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o zastavi in grbu Občine Laško v 2. obravnavi v
predloženi vsebini.
Številka: 007-04/2019
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AD B 6/2 Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Laško – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Sandra Barachini.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da so odborniki opravili širšo razpravo
glede tega odloka. Sam je bil najprej proti sprejemu tega odloka, saj je menil, da osnovne zadeve
za krajevne skupnosti določa že statut, finančna ureditev pa je razvidna iz proračuna. Po razpravi
so prišli do stališča, da se odlok da občinskemu svetu v 1. obravnavo, da se prouči predloge in
pripombe in da pred 2. obravnavo župan še enkrat skliče predsednike krajevnih skupnosti, ki
nasprotujejo sprejemu tega odloka, tako da se zadeve uskladijo.
V razpravi je bilo izpostavljeno dejstvo, da osem od devetih predsednikov krajevnih skupnosti
nasprotuje temu odloku; le-ti so celo predlagali, da se ta točka izvzame iz dnevnega reda. Glede na
navedeno je potrebno odlok res temeljito proučiti in ga uskladiti vsaj v bistvenih zadevah. MMOL v
1. obravnavi tega odloka ne bo podprla.
Predsednik KMVVI je predlagal, da se pred 2. obravnavo tega odloka sprejmejo še spremembe
Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško, tako da se bodo z zakonodajo uskladila
tudi nadomestila oz. sejnine predsednikov krajevnih skupnosti. KMVVI je te spremembe pravilnika
že obravnavala.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je prav, da se odlok sprejme, v kolikor statut ne določa zadev
glede krajevnih skupnosti dovolj podrobno in je na ta način potrebno urediti zadeve v skladu z
zakonodajo. Glede na to, da večina predsednikov temu odloku nasprotuje, je bilo predlagano, da se
odlok sprejme v 1. obravnavi, nato pa se bistvene zadeve poskušajo uskladiti s predsedniki krajevnih
skupnosti. Tako se do 2. obravnave pričakujejo tehtni argumenti za ali proti sprejemu tega odloka.
Predsednik komunalnega odbora je povedal, da so v predlogu odloka upoštevane vse pripombe, ki
so bile podane na odboru in tiste, ki so jih podali predsedniki krajevnih skupnosti. Z odlokom naj bi
se izenačil položaj vseh krajevnih skupnosti. Tudi komunalni odbor predlaga, da predlog odloka za
2. obravnavo predhodno obravnavajo še predsedniki krajevnih skupnosti na Svetu KS. Bistvo je, da
se dogovorijo ali bo ostal star ključ delitve sredstev ali bodo sprejeli novega.
Župan je poudaril, da se sam ni vtikal v zadeve krajevnih skupnosti, da pa je treba določene zadeve
poenotiti in da je občinski svet tisti, ki deli proračunska sredstva, zato mora določiti tudi kriterije, po
katerih si bodo sredstva delile krajevne skupnosti.
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Bojan Šipek – MMOL, Janko Cesar – SLS, Robert
Medved – SDS, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je z večino glasov (16 ZA, 4 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško
v 1. obravnavi.
2. Občinska uprava bo proučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala pri
pripravi odloka za 2. obravnavo.
Številka: 007-07/2019
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AD B 6/3 Predlog Rokovnika sej in Plan dela Občinskega sveta Laško za leto 2020
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala direktorica OU Tina Rosina.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Rokovnik sej in Okvirni program dela Občinskega sveta Laško
za leto 2020 v predloženi vsebini.
Številka: 032-21/2019
AD B 7.1 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2020
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
- Društvu Ženski pevski zbor Laško za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljskega
zborovskega petja,
- Rudolfu Kocmanu za uspešno in prizadevno delo na področju glasbene umetnosti,
- Strojmachine za uspešno delovanje na glasbenem področju.
Številka: 41010-244/2019, 032-22/2018
AD B 8 Vprašanja in pobude
Pri tej točki so na seji prisostvovali tudi: Janja Knapič (direktorica JZ Zdravstveni dom Laško), dr.
Melita Zlatečan (strokovni vodja), dr. Jelka Markovič Grahek (predsednica Sveta zavoda), Tomaž
Kavzer (vodja reševalnih dejavnosti). Direktorica je predstavila postopek imenovanja direktorja in
vlogo Sveta zavoda, delovanje zdravstvenega doma, njegovo financiranje, podrobno je predstavila
tudi število opredeljenih pacientov in s tem zasedenost posameznih zdravnikov. V zvezi s civilno
iniciativo iz Rimskih Toplice je povedala, da so sodelovali na prvem zboru krajanov v Rimskih
Toplicah, kjer so odgovarjali na vprašanja. Glede na to, da so se vprašanja vseskozi ponavljala, so
se odločili, da ne bodo več odgovarjali na vprašanja, pri čemer jih je podprl tudi Svet zavoda. Pred
drugim zborom krajanov, ki je bil pred dobrim mesecem, so se na pobudo občine sestali še s svetniki
iz 3. volilne enote. Tam so še enkrat predstavili celotno situacijo, razložili obremenjenost zdravnikov
in poudarili, da je njihova naloga, da zagotovijo vsem občanom enakovredno zdravstveno oskrbo.
Dr. Knezova, ki deluje v Rimskih Toplicah, je bila res nekaj časa odsotna, vendar so v tem času
zagotovili nadomeščanje. Ob koncu je še poudarila, da je pravi naslov za vse pritožbe in pripombe
Zdravstveni doma Laško, saj so le oni tisti, ki lahko rešijo konkretne zadeve.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da ima občina v Svetu zavoda štiri predstavnike, zato se pričakuje,
da se problematika ZD Laško ne bo več pojavljala na dnevnem redu občinskega sveta.
Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj se je druga ambulanta v ZP Rimske Toplice zaprla in zakaj 600
pacientov, ki nimajo izbranega zdravnika, le-tega ne morejo dobiti v Rimskih Toplicah in so vabljeni
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v Laško? Pojasnjeno je bilo, da dr. Knezova še vedno lahko opredeljuje paciente. Od teh 600
pacientov, ki nimajo izbranega zdravnika, jih je cca 400 iz Rimskih Toplic in cca 200 iz Laškega.
Pred kratkim so pridobili tudi informacijo, da ima dr. Knezova cca 150 pacientov, ki imajo prebivališče
izven občine Laško. Le-te se bo pozvalo, da si najdejo zdravnika bližje svojemu prebivališču. Prav
tako se bo naredil tudi seznam tistih njenih pacientov, ki imajo prebivališče bližje ZD Laško in tudi te
se bo pozvalo, da bi si izbrali zdravnika v Laškem. Tako bi se lahko sprostila zasedenost dr. Knezove
in bi lahko sprejela vseh 400 pacientov iz Rimskih Toplic.
Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj ne bi v Rimske Toplice dali še enega zdravnika in s tem rešili
zasedenost dr. Knezove? Pojasnjeno je bilo, da se koncesije zdravnikov ne delijo glede na število
prebivalcev, ampak glede na zasedenost zdravnikov. Če bi bila dr. Knezova polno zasedena, bi
lahko prosili še za eno koncesijo, vendar dr. Knezova lahko še vedno lahko opredeljuje paciente.
V nadaljevanju je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali se ambulanta v Jurkloštru dokončno zapira?
Odgovorjeno je bilo, da stališče glede tega ostaja enako kot do sedaj: za paciente iz Jurkloštra bi
poskrbeli tako, da se jim nudi prevoz s kombijem v ZP Rimske Toplice ob petkih (gre za cca 8-10
pacientov). Zdravnik, ki je bil predviden za Jurklošter, je trenutno na daljši bolniški in ne vedo, kdaj
se bo vrnil. Predlagano je bilo, da se to razloži še novemu Svetu KS Jurklošter.
Še enkrat je bilo poudarjeno, da bo zaenkrat glede na trenutni sistem in normative ter dejansko
stanje pripadajočih zdravnikov, v Rimskih Toplicah odprta samo ena ambulanta.
Ob koncu razprave je bil s strani ZD pojasnjen še dogodek v ZP Rimske Toplice, ko je posredovala
policija. Policist je prišel v ZP narediti zapisnik na podlagi prijave medicinske sestre zaradi pacientke,
ki je že več mesecev grozila s smrtjo.
V razpravi so sodelovali: Bojan Šipek – MMOL, Robert Medved – SDS, Štefanija Pavčnik – SDS,
Janko Cesar – SLS, Bojana Kustura – SD, Marjan Kozmus – SD, Uroš Lukić – SD, Polonca Teršek
– N.Si, Janja Knapič – ZD Laško, Tomaž Kavzer – ZD Laško, Franc Zdolšek – župan.
Pobudi, ki sta bili predstavljeni ustno in podani še pisno, sta prilogi temu zapisniku:
-

-

Pobuda v zvezi s procesom katalitične depolimerizacije, ki omogoča predelavo odpadkov v
sintetično dizelsko gorivo – ali bi bila postavitev takšne naprave primerna tudi za našo lokalno
skupnost (Marjan Kozmus – SD)?
Pobuda v imenu Sosveta invalidov, da se znotraj občinske uprave imenuje osebo, ki bo na
podlagi programov delujočih društev in organizacij v Občini Laško ter predvidenih dogodkov
pripravila nabor aktivnosti in ugodnosti, ki jih imajo invalidi znotraj občine, ter ga objavila na
spletu in sproti ažurirala (Polonca Teršek – N.Si).

Na oz. po seji so bila podana še pisna vprašanja in pobude naslednjih svetnikov: Uroša Lukića
- SD, Roberta Medveda – SDS, Mojce Jezovšek – SLS, Alenke Barlič – SLS in Janka Cesarja –
SLS. Pisna vprašanja in pobude so sestavni del zapisnika in se nahajajo v spisu.

AD B 9 Razno
Občinski svetniki in župan so povabili na prednovoletne dogodke.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 19.45.
*************************************************
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Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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