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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-06/2014  
Datum: 30.04.2014  
 

Z A P I S N I K 
 
22. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 23. aprila 2014, ob 17. uri, v Modri 
dvorani Thermane Laško. 
  
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 18 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Z zamudo sta prišla Danijela 
Zupan in Matej Knez. Odsotni so bili Marjan Belej, Andreja Križnik in Aleksander Sabolčki. 
 
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se 
nahaja v spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Franc Zdolšek župan 

 Uslužbenci občinske uprave:  

2. Sandra Barachini direktorica občinske uprave 

3. Dimitrij Gril Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

4. Andrej Flis Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

5. Bojana Kustura Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

6.  Tanja Grabrijan Urad župana 

7. Andrej Kaluža Urad za GJS, okolje in prostor 

8.  Luka Picej Urad za GJS, okolje in prostor 

 Tisk, TV, ostali vabljeni:  

9. Boža Herek TV Krpan                                                                      

10. Tina Vengust Novi tednik 

11. Ivan Ržen Policijska postaja Laško 

12. Janja Urankar Berčon STIK Laško 

13. Rosana Jakšič Glasbena šola Laško-Radeče 

14. Janja Knapič Zdravstveni dom Laško 

15. Polonca Teršek CSD Laško 

16. Greta Labohar Škoberne Vrtec Laško 

17. Manica Skok OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

18. Ljudmila Pušnik OŠ Primoža Trubarja Laško 

19. Marija Kovačič Knjižnica Laško 

20. Tomaž Novak Komunala Laško 

21. Zdenko Lesjak Medobčinski inšpektorat 

22. Tomaž Ojsteršek Medobčinski inšpektorat 
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AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 21. seje Občinskega sveta Laško, z dne 
26.02.2014 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 21. seje  z dne 26.02.2014.  

 
Številka:  032-03/2014 
 
 

AD   A3  Potrditev realizacije sklepov 21. seje z dne 26.02.2014 
 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, če se je že pričela realizacija sklepa o pridobivanju 
služnosti za dostop do vodnih objektov, ki je bil sprejet na prejšnji seji. Postavljeno je bilo tudi 
vprašanje glede realizacije pobude nudenja brezplačne pravne pomoči občanom, ki je bila 
podana prejšnji seji. 
 
Pojasnjeno je bilo, da je bilo glede ustanavljanja služnosti z g. Osetom dogovorjeno, da 
bosta k zadevi pristopila Urad za GJS in g. Teršek iz pravne službe Pivovarne Laško. 
 
Glede brezplačne pravne pomoči se je potrebno še dogovoriti z odvetniško pisarno, ki 
zastopa občino. 
 
V razpravi sta sodelovala Matjaž Pikl – DeSUS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 21. redne seje z dne 26.02.2014. 
 
Številka:  032-03/2014 
 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda s točko 2/7 in umik 3. področja. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 22. redno sejo Občinskega 

sveta Laško, sklicano na dan 23.04.2014, se razširi s točko:  
2/7 – Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest 
v Občini Laško – skrajšani postopek.  
 

2. Z dnevnega reda, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 22. redno sejo 
Občinskega sveta Laško, sklicano na dan 23.04.2014, se umakne točka 3 – 
Področje gospodarstva v celoti. 
Ostala naslednja področja se ustrezno preštevilčijo. 
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3. Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 22. redno sejo Občinskega 
sveta Laško, sklicano na dan 23.04.2014, razširjen s točko 2/7 in umikom 
celotne točke 3 – Področje gospodarstva, se sprejme v predlagani vsebini.  

 
Številka: 032-06/2014 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 
1.Področje družbenih dejavnosti 
1/1 Zaključna poročila za leto 2013: 

a. Policijska postaja Laško 
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
c. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
d. JZ Glasbena šola Laško-Radeče 
e. JZ Zdravstveni dom Laško 
f. Vrtec Laško 
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
i. Knjižnica Laško 
j. Uredniški odbor Laškega biltena  
k. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško  
l. Center za socialno delo Laško 

1/2 Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 
1/3 Predlog Soglasja o odstopu od ustanoviteljstva Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene  
      dejavnosti celjske regije (SZOZD) 
1/4 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda  
      Glasbena šola Laško-Radeče – skrajšani postopek 
1/5 Predlog spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih  
      projektov in programov v Občini Laško 
 
2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti 
2/1  Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine  
       Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2013 na območju Občine Laško 
2/2  Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2013 
2/3  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2014 
2/4  Predlog dopolnitve Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko  
       omrežje 
2/5  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo  
       stavbnega zemljišča za leto 2014 
2/6  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014 
2/7  Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini         
       Laško – skrajšani postopek 
 
3. Področje proračuna 
3/1 Predlog zaključnega računa Občine Laško za leto 2013 – skrajšani postopek 
3/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 – II. dopolnitev 
 
4. Imenovanja 
4/1 Predlog soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško 
4/2 Predlog soglasja k imenovanju direktorja Knjižnice Laško 
 
5. Vprašanja in odgovori 
 
6. Razno 
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AD B1/1  Zaključna poročila za leto 2013: 
a. Policijska postaja Laško 
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
c. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
d. JZ Glasbena šola Laško-Radeče 
e. JZ Zdravstveni dom Laško 
f. Vrtec Laško 
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
i. Knjižnica Laško 
j. Uredniški odbor Laškega biltena  
k. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško  
l. Center za socialno delo Laško 

 
*pride Danijela Zupan (19 prisotnih) 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Klemen Grešak, predsednik odbora za 
družbene dejavnosti. Na poročila na odboru ni bilo podanih bistvenih pripomb.  
 
Direktorica CSD Laško je izpostavila problematiko starih prostorov ter podala pobudo za 
vzpostavitev varstveno-delovnega centra v Laškem, saj se varovanci zdaj vozijo v Radeče. 
 
Na postavljeno vprašanje o porasti kriminalitete pri starejši populaciji je Ivan Ržen pojasnil, 
da je bila k storitvi kaznivih dejanj včasih bolj podvržena mladina, sedaj pa so zaradi slabega 
finančnega stanja k temu podvrženi tudi starejši. Glede slabše preiskanosti glede na prejšnja 
leta je pojasnil, da je razlog v tem, da so bili včasih storilci domačini, zdaj pa je veliko 
storilcev od drugod, zato je ta kazniva dejanja težje raziskati. Glede prostorske problematike 
je povedal, da gradnja nove policijske postaje žal ni v planu. V Laškem se je marca ukinilo 
nočno dežurstvo med 18. in 6. uro, v tem času so prisotne le patrulje na terenu. Nočno 
dežurstvo je predvideno le za izjemne primere (npr. v času prireditve Pivo in cvetje). 
 
V.d. direktorica ZD Laško je na postavljeno vprašanje o delu in odnosih med zaposlenimi 
povedala, da se je stanje normaliziralo in da njen način vodenja celo pripomore k boljšemu 
delu. Glede računskega sodišča je povedala, da zaključnega poročila še ni, sicer pa do sedaj 
še ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti.  
 
Ravnateljica Vrtca Laško je na vprašanje o delovnem mestu organizator prehrane 0,13% 
odgovorila, da gre za področje, ki ga pokriva delavka OŠ Primoža Trubarja Laško, ki vodi 
prehrano v enotah Debro, Šentrupert in Rečica, za Vrtec Laško pa je njen delež zaposlitve 
0,13% za 29 oddelkov, ki jih ima vrtec. 
 
Ravnateljica OŠ Antona Aškerca je izpostavila izgradnjo težko pričakovanega prizidka, ki bo 
kmalu končan in s katerim bodo učenci pridobili nove prostore za izvajanje pouka že v 
naslednjem šolskem letu. Izpostavila je tudi željo za izgradnjo telovadnice, za katero upa, da 
bi se realizirala v naslednjih letih, želela pa bi si tudi prenovo šolske kuhinje. Podana je bila 
pohvala glede dobrih odnosov v šolskem kolektivu.  
 
Ravnateljica OŠ Primoža Trubarja Laško je izpostavila podružnično šolo Debro, ki ima 250 
učencev in je največja podružnica v Sloveniji. Predlagala je, da naj občinski svet razmisli o 
statusni spremembi te šole v organizacijsko enoto ali samostojno šolo -  s tem bi lahko 
pridobili še eno zaposlitev.  
 
Glede statusne spremembe šole v Debru je bilo pojasnjeno, da je šola imela za to pogoje ob 
ustanovitvi leta 2003 – odločitev je bila v rokah občine. Sedaj zakonskih pogojev za 
samostojno šolo ne izpolnjuje, t. i. organizacijska enota pa ni pogost primer v Sloveniji. Novo 
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zaposlitev bi moralo plačati ministrstvo, ki se mora strinjati s statusno spremembo. Pobuda 
na ministrstvo je bila podana. Ravnateljica je predlagala, da če ne bo pozitivnega mnenja s 
strani ministrstva, da občina zagotovi sredstva vsaj za enega administratorja na tej šoli.  
 
*pride Matej Knez (20 prisotnih) 

 
Direktorica knjižnice je izpostavila prostorsko stisko knjižnice. Na vprašanje o izpadu 
radeških sredstev zaradi neplačevanja je odgovorila, da se je neplačevanje začelo oktobra 
lani, zato so takoj ukinili nabavo knjig in organiziranje prireditev, krili so le plačo zaposlenih.  
Občina Radeče terjatev odplačuje v tem letu, tako da upa, da se bo stanje normaliziralo.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Janko Cesar – SLS, Danijela Zupan – SDS, 
Matjaž Pikl – DeSUS, Polonca Teršek – CSD Laško, Ivan Ržen – PP Laško, Janja Knapič – 
ZD Laško, Greta Labohar Škoberne – Vrtec Laško, Manica Skok – OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice, Ljudmila Pušnik – OŠ Primoža Trubarja Laško, Metka Kovačič – Knjižnica 
Laško, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek - župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Policijske postaje Laško za leto 2013 v priloženi  
vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Laško za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ STIK – Centra za šport, turizem, informiranje 
in kulturo Laško za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 2013 v 
priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2013 v 
priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za socialno delo Laško za leto 2013 v 
priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice 
za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto 
2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško za leto 2013 v priloženi vsebini. 
 
Številka:  032-09/2007 
 
 

AD B1/2   Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč 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: 
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Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč 
na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 12280-02/2014 
 
 

AD B1/3  Predlog Soglasja o odstopu od ustanoviteljstva Skupnosti zavodov  
                osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije (SZOZD) 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
V razpravi je bilo opozorjeno na možne poskuse privatizacije – pojasnjeno je bilo, da izstop iz 
skupnosti zavodov nima nobene povezave s privatizacijo; gre le za to, da je nekatera dela za 
ZD sedaj opravljala skupnost zavodov, zdaj pa bo ta dela opravljal ZD sam in s tem nekaj 
privarčeval. 
 
V razpravi so sodelovali: Danijela Zupan – SDS, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 1 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško soglaša s predlogom vodstva ZD Laško in Sveta zavoda ZD 
Laško, da v skladu z določilom 12. člena Sklepa o ustanovitvi Skupnosti zavodov 
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, katere ustanovitelj je tudi ZD Laško, 
odstopi od ustanoviteljstva.  
 
Številka: 014-03/2013 
 
 

AD  B1/4  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega  
                 zavoda Glasbena šola Laško-Radeče – skrajšani postopek 

 
*odide Matjaž Pikl (19 prisotnih) 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-Radeče sprejme po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-Radeče v predloženi vsebini. 
 

Številka: 007-03/2014 
 
 

AD B 1/5  Predlog spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju ter  
                 sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško 
 

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 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju ter 
sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Številka: 007-02/2014 
 
*pride Matjaž Pikl (20 prisotnih) 

 
 

AD B2/1  Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine  
                Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2013 na območju  
                Občine Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Zdenko Lesjak.  
 
V razpravi je bil izpostavljen nadzor nad pasjimi iztrebki - pojasnjeno je bilo, da je 
sodelovanje s policijo dobro, da so izvedli nekaj akcij in izrekli nekaj opozoril, vendar pa je 
ukrepanje težko, dokler psi ne bodo čipirani, inšpektorat pa opremljen s čitalci čipov. 
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Jože Kotnik – DeSUS, Andrej Kaluža – OU, 
Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2013 na 
območju občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 0100-01/2014 
 
 

AD B 2/2 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2013 

 
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 2013. 
2. Čisti dobiček poslovnega leta 2013 v višini 5.848 EUR se razporedi med druge 

rezerve iz dobička.  
 
Številka: 002-04/2014 
 
 

AD B 2/3 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2014 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.  
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Na vprašanje ali je že rešeno deponiranje fekalij, je odgovoril, da je bilo na WTE naslovljeno 
pisno vprašanje, kdaj bo možno praznjenje goš na ČN, vendar odgovora še ni bilo; do takrat 
se to praznjenje izvaja na ČN Hrastnik glede na zmožnosti njihovih kapacitet.  
 
Ponovno je bil izpostavljen smrad v Sevcah. Novak je pojasnil, da so gradbena dela na 
deponiji zaključena, deponija je prekrita s kompostom, tako da do dodatnih obremenitev 
okolja ne prihaja, monitoringi se izvajajo. V zbirnem centru (prostor pred deponijio) se 
skladišči odpadna embalaža, les, sveče in druge stvari, ki ne povzročajo dodatnega 
obremenjevanja okolja. Zaradi nedelovanja sistema odvoza odpadne embalaže širom 
Slovenije včasih veter raznaša plastenke naokrog. Zaradi tega in iz naslova izvajanja vseh 
dejavnosti na tem področju je bilo v letu 2013 pet obiskov inšpekcijskih služb, ki pa glede 
smradu niso ugotovile kakšnih nepravilnosti na deponiji; pridobljeno je bilo tudi 
okoljevarstveno dovoljenje,  tako da lahko sklepamo, da do prekomernega obremenjevanja 
okolja ne prihaja s strani deponije.  Očitno je, da do prekomernih obremenitev prihaja 
predvsem v času remontov ČN, uradnih podatkov pa sicer ni. V zvezi s povišanim staležem 
bolniških odsotnosti je bilo pojasnjeno, da je bil v lanskem letu en delavec celo leto na 
bolniški, sicer bi bil odstotek odsotnosti dosti manjši.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Ludvik Urankar – SLS, Danijela Zupan – 
SDS, Tomaž Novak – Komunala Laško, Marjan Salobir – LDS, Komunala Laško, Franc 
Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2014 v 

predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča Nadzorni svet 

Komunale Laško, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega 
načrta in po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to 
narekovala narava dela in poslovne potrebe, prav tako lahko NS v okviru 
razpoložljivih sredstev in v primeru potrebe spremeni program investicij in 
naložb. 

3. Občinski svet Laško daje soglasje k najemu kredita JP Komunale Laško v letu 
2014 v višini do 100.000 evrov, za potrebe nabave vozila za odvoz odpadkov. 

 
Številka: 002-04/2014 
 
 

AD B 2/4 Predlog dopolnitve Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za   
                kanalizacijsko omrežje 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Dopolnitve Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih 
sredstev za kanalizacijsko omrežje v predloženi vsebini. 
 
Številka: 354-01/2014 
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AD B 2/5 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za  
                uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014. 
 
Številka: 4224-02/2014 
 
*odide Klemen Grešak (19 prisotnih) 

 
 

AD B 2/6 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.  
 
*pride Klemen Grešak (20 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014. 
 
Številka: 007-10/2011 
 
 

AD 2/7  Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest 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: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembi Odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško sprejme po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Laško v predloženi vsebini. 

 
Številka: 007-10/2009 
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AD 3/1  Predlog Zaključnega računa Občine Laško za leto 2013 – skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
V razpravi je bila podana pripomba, da bi bilo potrebno v obrazložitve vnesti podrobnejše 
razloge za slabo realizacijo postavk (npr. prihodki od voda, natečaji za evropska sredstva, 
čiščenje odpadnih voda, mesto prijazno invalidom, obnova sakralnih in kulturnih objektov, 
sofinanciranje športnih objektov, obnova kanalizacije, izgradnja pločnikov, prometna 
turistična signalizacija).  
 
Glede prihodkov od vode je bilo pojasnjeno, da se je spremenil sistem izračuna – voda gre 
zdaj preko najemnine in koncesijske dajatve, v gradivu pa so sredstva, ki prihajajo notri še po 
starem sistemu. Čiščenje odpadnih voda je povezano s pivovarno. Glede realizacije 
gradbenih projektov je bilo pojasnjeno, da je prihajalo do problemov pri pridobitvi samih 
zemljišč in dovoljenj za gradnjo. Pri kanalizaciji je prišlo do zamika pri koriščenju EU sredstev 
in sami izgradnji. Prometna signalizacija je realizirana v Rimskih Toplicah, ostaja še Laško,  
kjer je prišlo do časovnega zamika zaradi usklajevanja z lastniki zemljišč in DRSC, ki mora 
dati soglasje. Glede projektov, ki so vezani na pridobitev EU sredstev, je bilo pojasnjeno, da 
so takšni programi lahko v proračunu štiri leta; ti projekti čakajo na potrebna sredstva za 
izvedbo – ko pride razpis, se lahko prijavimo in samo uskladimo vrednosti v načrtih razvojnih 
programov.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS, Bojana Kustura – 
OU, Andrej Kaluža – OU, Luka Picej – OU, Andrej Flis – OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2013 po 

skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2013 v 

predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-10/2011 
 
 

AD 3/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 – II.  
            dopolnitev 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško v letu 2014 – II. dopolnitev.  
 
Številka: 410-06/2013 
 
 

AD 4/1 Predlog soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu in predstavitvi kandidatke na seji KMVVI, je podal 
Janko Cesar.  
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Občinski svet je z večino glasov (18 ZA, 2 VZDRŽANA) sprejel naslednji  
SKLEP: 

Občinski svet Laško daje soglasje, da se za direktorico JZ Zdravstveni dom Laško 
imenuje mag. Janjo Knapič, in sicer za štiriletno mandatno obdobje in v polovičnem 
delovnem času (20 ur na teden). 
 
Številka: 014-03/2013 
 
 

AD 4/2 Predlog soglasja k imenovanju direktorja Knjižnice Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu in predstavitvi kandidata na seji KMVVI, je podal 
Janko Cesar.  
 
V razpravi je bila podana pripomba na razpis za delovno mesto direktorja, ki je otežen zaradi 
pogoja, da mora kandidat imeti opravljen bibliotekarski izpit, sicer pa je zelo ohlapen, saj niti 
ne zahteva opravljenega izpita iz ZUP-a, ki ga zahtevajo drugi tovrstni zavodi, prav tako ne 
zahteva vodstvenih izkušenj, niti znanja tujega jezika. Po zakonu o knjižničarstvu 
bibliotekarski izpit ni pogoj za zaposlitev, ampak ga je potrebno opraviti v roku dveh let.  
 
Na vprašanje, kdo je pripravljal razpis, je bilo odgovorjeno, da Svet zavoda knjižnice, v 
skladu z občinskim Odlokom o ustanovitvi JZ Knjižnice Laško.  
 
V nadaljevanju razprave je bilo izpostavljeno, da je Knjižnica Laško postala priljubljena in 
odprta, kolektiv je zelo prizadeven in dobro dela. Dosedanja direktorica je svoj način dela 
prenesla na sodelavce, zato je smiselno, da jo nasledi nekdo znotraj kolektiva. Tako se 
pričakuje, da bo kandidat nadaljeval takšno delo, izobrazbo ima ustrezno, prav tako obvlada 
tuj jezik; to, da še nima vodilnih vodstvenih izkušenj, pa ne bi smelo predstavljati oviro, saj 
dobro pozna področje dela.  
 
V razpravi so sodelovali: Klemen Grešak – MMOL, Ludvik Urankar – SLS, Danijela Zupan – 
SDS, Srečko Lesjak – SDS, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet je z večino glasov (18 ZA, 2 VZDRŽANA) sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško daje soglasje, da se za direktorja JZ Knjižnice Laško imenuje 
Mateja Jazbinška, in sicer za mandatno obdobje petih let. 
 
Številka: 014-01/2014 
 
 

AD B4  Vprašanja in odgovori 

 
Izpostavljene so bile naslednje problematike in podani predlogi: 
 

 Hiše v Trobnem Dolu še vedno niso priključene na javni vodovod, kljub temu da je 
Pivovarna Laško že 16. 10. 2000 izdala soglasje k priključitvi na obstoječi vodovod; 
predlagano je bilo, da se krajanom poda obrazložen pisni odgovor ali bodo kdaj 
priključeni na vodovod ali ne; 

 Iz zapisnika 16. seje OS izhaja, da je bilo rečeno, da bo parkirišče pred Sparom 
javno, zdaj pa je ugotovljeno, da je zasebno – kako je prišlo do tega? 
Parkirišče pred Sparom je sicer v zasebni lasti, vendar ni plačljivo, zapornica je 
dvignjena - s Sparom potekajo dogovarjanja, da bi ostalo tako tudi v bodoče; 
parkirišče, ki je javno, pa je ob železniški progi; 
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 V Delu z dne 11. 4. je bil članek, v katerem je pisalo, da nekateri krajani dobivajo 
letno odškodnino zaradi odlagališča odpadkov – to bi bilo treba urediti tudi za naše 
krajane, dogovoriti se je treba na kakšen način; 

 Pripravi naj se pisni odgovor, kdaj bo končana kategorizacija javnih poti; 

 Kdaj je predvidena obnova lokalne ceste od Tehnike do Jakopiča; 

 Koliko m² meri objekt Spar – zdi se večji kot je bil predviden? Koliko je v Sparu 
zaposlenih iz Laškega? 
Odgovorjeno je bilo, da je velikost objekta v skladu z odlokom. 

 Informacija o problematiki WTE-občina; 

 Ali je trasa 3. razvojne osi upoštevana v OPN? 
Odgovorjeno je bilo, da je OPN občinski dokument, umestitev 3. razvojne osi pa je 
državni dokument (DPN); OPN je izdelan izključno zaradi gradnje hiš in poslovnih 
prostorov naših občanov (prejetih je bilo preko 400 vlog, okoli 250 jih je bilo ugodno 
rešenih); dokument je bil javno razgrnjen in obravnavan, po preučitvi pripomb pa gre 
v potrditev na ministrstvo; do sprejetja DPN se lahko načrtuje vse brez omejitev; trasa 
3. razvojne osi še ni določena – glede na to, da ni sredstev, verjetno še nekaj časa ne 
bo; dejstvo pa je, da Laško potrebuje odcep na avtocesto; podan je bil predlog, da bi 
se lahko v okviru volitev v letošnjem letu izvedel referendum o tem, ali so občani za 
ali proti umestitvi 3. razvojne osi; glede trase 3. razvojne osi je bilo vprašanje 
naslovljeno na ministrstvo, odgovor bo objavljen na občinski spletni strani; 

 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS, 
Marjan Salobir – LDS, Andrej Kaluža – OU, Luka Picej – OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
 

AD B7   Razno 

 
/ 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 20.15. 
************************************************* 
 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                             Župan Občine Laško  
                         Franc ZDOLŠEK 


