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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-18/2011  
Datum: 28.09.2011  
 
 

Z A P I S N I K 
 
8. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 28. septembra 2011, ob 17.00 uri, v 
dvorani Marka Tulija Cicera Zdravilišča Rimske terme. 
 
 
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 22 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Svojo odsotnost je opravičil 
Matjaž Centrih. 
  
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. Dimitrij Gril vodja oddelka za družbene dejavnosti 
3. Bojana Kustura vodja oddelka za proračun in finance 
4. Andrej Kaluža vodja urada za GJSOP 
5.  Luka Picej urad za GJSOP 
6. Andrej Flis urad župana 
7. Branko Hostnik urad župana 
 Tisk, TV, ostali vabljeni:  
8.  Stanko Selič predsednik KS Vrh nad Laškim 
9. Franci Nemec Pivovarna Laško 
10. Špela Kuralt Novi tednik 
11. Boža Herek TV Krpan 
 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 7. seje Občinskega sveta Laško, z dne 22.06.2011 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 7. seje, z dne 22.06.2011.  
  
Številka:  032-18/2011 
 
 
AD A3 Potrditev realizacije sklepov 7. seje z dne 22.06.2011 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
SKLEP: 

Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 7. redne seje z dne 22.06.2011. 
 
Številka:  032-18/2011 
 
 
AD B  Sprejem dnevnega reda 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 8. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 28.09.2011, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-18/2011 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 
1. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva  
1/1 Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško – 2. obravnava 
1/2 Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s  

komunalnimi odpadki na območju občine Laško – 2. obravnava 
1/3 Predlog Odloka o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju občine Laško 

– 2. obravnava 
1/4 Predlog Odloka o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim – 1. 

obravnava  
1/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine 
Laško – 1. obravnava 

1/6 Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško – skrajšani postopek 

1/7 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za naložbo »Ureditev vaškega 
jedra Mala Breza« in »Obnova kartuzijske Pristave« 

 
2. Področje proračuna in finančnih zadev 
2/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija  
       2011 in ocena realizacije za leto 2011 
 
3. Področje družbenih dejavnosti 
3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

varstvenega zavoda Vrtec Laško – skrajšani postopek  
 
4. Področje splošno pravnih zadev 
4/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave Občine Laško – I. obravnava  
 
5. Volitve in imenovanja 
5/1 Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2011 
5/2 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta JP Komunala 

Laško 
5/3  Predlog sklepa o imenovanju članov sveta javnega zavoda Sedmica Laško 
 
6. Vprašanja in odgovori 
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7. Razno 
 
 
AD B1/1   Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško – 2. 

obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predstavnik Pivovarne Laško, Franci 
Nemec. 
 
* odide Jože Senica (21 prisotnih) 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  007-06/2011 
 
 
AD B1/2 Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe 

ravnanja s  komunalnimi odpadki na območju občine Laško – 2. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predstavnik JP Komunala Laško, Marjan 
Salobir. 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
* pride Jože Senica (22 prisotnih) 

 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško. 
 
Številka: 007-08/2011 
 
 

AD B1/3 Predlog Odloka o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju 
občine Laško – 2. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala predstavnica STIK-a Andreja Križnik.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na 
območju občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-07/2011 
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AD  B1/4  Predlog Odloka o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim 
– 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KS Vrh nad Laškim, Stanko 
Selič.  
 
Razprave ni bilo. 
 

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje 
SKLEPE: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh 
nad Laškim v 1. obravnavi.  
 
2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh 
nad Laškim v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-12/2011 
 
 
AD B1/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
na območju občine Laško – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
Predsednik komunalnega odbora Matjaž Pikl je še poudaril, da bodo s sprejetjem tega 
odloka izpolnjeni, v preteklosti obljubljeni, pogoji priključitve na javni vodovod.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
na območju Občine Laško v 1. obravnavi. 
 
2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
na območju Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 430-15/2008 
 
 
AD B1/6  Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško – skrajšani postopek 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednja 
SKLEPA: 

1. Občinski svet Laško sprejme avtentično razlago 42. člena Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev občine Laško (Ur. list RS, št. 
79/02, 45/03, 60/05, 96/05, 103/05, 104/06, 51/07, 02/08, 107/08, 33/09, 57/09 in 54/11) po 
skrajšanem postopku. 
 
2. Občinski svet Laško sprejme avtentično razlago 42. člena Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev občine Laško (Ur. list RS, št. 
79/02, 45/03, 60/05, 96/05, 103/05, 104/06, 51/07, 02/08, 107/08, 33/09, 57/09 in  4/11) v 
predloženi vsebini. 
 
Številka: 35001-02/2000 
 
 
AD B1/7 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za naložbo »Ureditev 

vaškega jedra Mala Breza« in »Obnova kartuzijske Pristave« 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.  
 
V razpravi je na vprašanje če sta bila samo ta dva projekta oz. ti dve potrjevanji 
dokumentacije v tem letu, bilo odgovorjeno, da drugih razpisov še ni bilo, so pa v pripravi. 
Podan je bil predlog, da se v bodoče v poročilu navede imena članov strokovne komisije.  
 
V razpravi sta sodelovala: Srečko Lesjak – SDS in Andrej Flis – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se seznani s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije 
za projekt »Ureditev vaškega jedra Mala Breza« in »Obnova kartuzijske Pristave«. 
 
Številka: 430-15/2011-2 
 
 
AD B2/1  Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 

30. junija 2011 in ocena realizacije za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
Na vprašanje glede nizke 20 % realizacije nekaterih postavk je bilo odgovorjeno, da je bilo v 
zadnjem mesecu sklenjenih za približno tri milijone evrov investicijskih pogodb, od tega za 
vodovod Vrh-Rimske Toplice, obnovo šole v Laškem in ureditev trga oz. stopnic na grad, v 
teku pa je podpis pogodbe za ureditev parkirišča pri vrtcu Laško in nekaj manjših investicij, ki 
bodo končane v tem oz. naslednjem letu.  
 
Glede projekta širokopasovnega omrežja, ki ga občina Laško vodi skupaj z občinama Vojnik 
in Štore, je bilo izraženo upanje, da se s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo čim prej dobi pozitiven odgovor ter s tem zagotovi izvajanje te investicije, vredne 
približno 19 milijonov evrov. 
 
V zvezi s postavkami na področju športa je bilo pojasnjeno, da je indeks porabe 100 %, 
razen na postavkah vzdrževanja in investicij, tako je tudi pri postavkah šolstva, saj se največ 
investicij na teh področjih izvaja ravno v mesecih julij-avgust.  
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V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Dimitrij Gril – OU, Bojana Kustura - OU in 
Franc Zdolšek – župan. 
 
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 2011 z oceno realizacije do konca leta 2011. 
 
Številka: 007-06/2010 
 
 
AD B3/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško – skrajšani postopek 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednja 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško po skrajšanem 
postopku. 
 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-11/2011 
 
 
AD B4/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave Občine Laško – I. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. 
 
Na vprašanje, zakaj ni predloga odloka obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, je bilo 
odgovorjeno, da je to vedno obravnavala samo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Dimitrij Gril – OU in Franc Zdolšek – župan. 
 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško v 1. obravnavi. 
 
2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Številka: 007-13/2011 
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AD B5/1  Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2011 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar. 
 
Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj ni Jože Stanič dobil priznanja za častnega občana, 
podan pa je bil tudi predlog, da bi se mu to priznanje vendarle dodelilo in da bi se v bodoče  
javno navedli vsi predlogi in imena predlagateljev. Pojasnjeno je bilo, da je Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavljena iz predstavnikov vseh političnih strank 
in da so vsi sklepi bili sprejeti soglasno. Gradivo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja je tako bilo posredovano vsem članom komisije, torej bi lahko to 
gradivo pregledali in se o njem posvetovali tudi znotraj političnih strank.  
 
Na pojasnilo je bil podan odgovor, da komisija poda predlog, občinski svet pa potem le tega 
potrdi. Predlagano je bilo, da se glasuje o tem, ali se naj da na glasovanje predlog, da se      
na sejo uvrsti glasovanje o častnem občanu.. 
 
Občinski svet Laško z večino glasov (5 ZA, 17 PROTI) NI sprejel naslednjega 

SKLEPA: 
Občinski svet Laško bo glasoval o predlogu za častnega občana. 
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Janko Cesar – SLS, Jože Senica – N.Si, 
Danijel Dobršek – DeSUS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (21 ZA, 1 PROTI)  sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2011, in sicer: 
 
1. Zlati grb se podeli: 
- Vinku Lavrincu za dolgoletno požrtvovalno delo ter prispevek k razvoju strelstva v Občini 
Laško 
 
2. Srebrni grb se podeli: 
- Dragu Zupanu za dolgoletno prizadevanje za obnovo in ponovno odprtje Zdravilišča v 
Rimskih Toplicah 
- Petru Ojsteršku za dolgoletno požrtvovalno delo na kulturnem in družbenem področju 
- Henriku (Hinku) Wimmerju za njegovo uspešno delo na družbeno političnem področju 
 
3. Bronasti grb se podeli: 
- Vladu Marotu za požrtvovalno delo na humanitarnem področju in področju ohranjanja 
ljudskega izročila 
- Iztoku Hrastniku za izjemne dosežke na glasbenem področju 
- Zavodu Odon Jurklošter za uspešno delovanje na kulturnem področju 
 
Številka: 032-17/2011 
 
 
AD B5/2  Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta JP 

Komunala Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar. 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednja 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da zaradi odstopne izjave članu 
Pavlu Teršku preneha mandat v Nadzornem svetu JP Komunala Laško. 
 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se kot nadomestni član v Nadzorni svet JP 
Komunala Laško kot predstavnik ustanoviteljice imenuje Marjan Kozmus. 
 
Številka: 032-17/2011 
 
 
AD B5/3  Predlog sklepa o imenovanju članov sveta javnega zavoda Sedmica Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar. 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Sedmica Laško kot 
predstavnike ustanovitelja imenujejo: Valerija Hrastelj, Milan Klenovšek in Anica 
Brečko. 
 
Številka: 032-17/2011 
 
 
AD 6 Vprašanja in odgovori 
 
V uvodu te točke je bilo odgovorjeno na vprašanje, zastavljeno na 7. seji občinskega sveta, 
in sicer glede kvote sredstev iz ukrepa 322. Pojasnjeno je bilo, da je bilo pridobljenih 
250.830,48 EUR, od tega za projekt obnova in razširitev večnamenskega doma Dom 
svobode Zidani Most 57.238,17 EUR in za izgradnjo večnamenskega objekta Gasilski dom 
Rimske Toplice 193.592,31 EUR. 
 
Izpostavljena so bila naslednja vprašanja, pobude in problematike: 
 

• Podan je bil predlog, da bi pri pregledu plačila vode oz. omrežnine občinska uprava 
preverila možnost zmanjšanja plačila omrežnine javnim zavodom, gasilskim 
domovom, ker imajo povprečno porabo nižjo kot jo plačujejo in prihaja do velikih 
razhajanj. 

• Kako se rešuje problematika avtobusnih postaj ter informacija o reševanju avtobusnih 
postaj po posameznih krajevnih skupnostih glede na to, da s prvim septembrom ne 
bo več javnega prometa? 

• Predlog ureditve oz. izboljšanja stanja javnega WC-ja pri banki. 
• Na izraženo pobudo za vzpostavitev javne blagajne je bilo odgovorjeno, da bo 

blagajna pripravljena do 1. januarja 2012. 
• Postavljeno je bilo vprašanje, kako to, da se v časniku Novi tednik piše tako malo o 

občini Laško, čeprav se v njej odvija veliko dogodkov, prav tako pa imamo v 
proračunu zagotovljena sredstva za sofinanciranje medijev? 

• Na vprašanje kaj se dogaja s parkiriščem pri vrtcu je bilo odgovorjeno, da bi se naj 
ureditev parkirišča pričela v roku desetih dni. 
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• Postavljeno je bilo vprašanje, ali je dopustno, da zadaj za Laščanko neko podjetje 
zapre cesto, ki je že od nekdaj v javni rabi, četudi je zdaj v njihovi lasti? 

• Kaj se dogaja na tem področju, da bi v Laškem pridobili še kakšnega trgovca? 
• Podan je bil predlog, da bi se do rešitve problematike glede čistilne naprave na vsaki 

seji občinskega sveta podala informacija o tem kaj se dogaja v zvezi s tem sporom. 
Odgovorjeno je bilo, da bodo svetniki o stanju v zvezi s tem sporom obveščeni na 
naslednji seji občinskega sveta. 

• Glede izvajanja javnih avtobusnih prevozov so bila izpostavljena vprašanja:  
- katere javne linijske prevoze na območju Občine Laško je ukinil Izletnik, ker mu 

Občina Laško ne omogoča določene šolske prevoze, ki jih je opravljal v preteklih 
letih, 

- kaj je Občina storila glede na to, da je bila opozorjena, da prevoze šolskih otrok 
izvajajo nezaposleni vozniki, kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo in razpisom 
za prevoze šolskih otrok ter 

- kako to, da je bil na javnem razpisu za izvajanje posameznih prevozov šolskih 
otrok izbran izvajalec, ki ni podal ponudbe oz. je bila ta nepopolna?  

Odgovorjeno je bilo, da bodo odgovori podani do naslednje seje, vse skupaj pa bo 
predstavljeno tudi v naslednji številki Laškega biltena. Glede prevozov je še bilo 
pojasnjeno, da sta se na javni razpis za avtobusne prevoze (trije sklopi) prijavila 
Izletnik in Moškotevc, ki je bil v enem sklopu cenejši in je zato ta sklop dobil. Kasneje 
je Izletnik zahteval vpogled v razpisno dokumentacijo. Po končanem razpisu nas je 
Izletnik (dobil je dva od treh sklopov) obvestil, da zaradi racionalizacije prevozov s    
1. septembrom ukinja vse linijske prevoze na območju občine Laško, izjema je samo 
Jurklošter. Na Direkciji za prevoze smo potem izvedeli, da ima Izletnik prijavljene vse 
prevoze v občini, ki jih sploh ni opravljal. Na kasnejših pogajanjih za prevoze otrok 
izven rednih šolskih prevozov je po sedmih krogih pogajanj bil zasebni prevoznik 
Moškotevc vsepovsod cenejši od Izletnika, ki je potem tudi priznal, da so bila 
pogajanja korektno izvedena. Linijske prevoze smo organizirali v povezavi z 
Moškotevcem, ki bo te prevoze prijavil tudi na Direkcijo, do subvencij pa ne bo 
upravičen vse do leta 2013, ko bo nov razpis.  
Glede prevozov, ki jih opravljajo upokojeni šoferji, je bilo pojasnjeno, da ti isti šoferji 
vozijo tudi za Izletnik, imajo pa določeno omejeno število ur, ki jih lahko opravijo. Na 
nadaljnje vprašanje o tem, kdo bi odgovarjal, če bi nezaposlen voznik prevozov 
šolskih otrok povzročil nesrečo, je bilo odgovorjeno, da za svoje voznike odgovarja  
Mokotevc , ki je imel od začetka šolskega leta številne inšpekcijske preglede, ki pa 
nepravilnosti niso ugotovili. 

• Kdaj bo opravljena sanacija plazu v naselju Debro (ulica Cesta v Debro), glede na to, 
da je bila s strani občine obljubljena že v preteklem letu? 

• Postavljeno je bilo vprašanje zakaj ni zagotovljeno redno odvažanje odpadkov z 
deponije v naselju Jagoče, pri izvozu z mostu, kajti ogromne količine smeti in 
odpadkov dajejo negativen videz na tem območju, še posebej, ker gre za predel 
sprehajalnih poti, pri čemer bi naj bil v naši občini turizem ena od najpomembnejših 
panog? 

• Podana je bila pobuda, da bi glede na to, da je v zadnjem obdobju opazno večje 
število pobiralcev kovinskih odpadkov (Cigani, Romuni,…), Občinski svet Občine 
Laško podal pobudo na Policijo Laško, da bi le-ta odstranila tovrstne pobiralce če bi 
jo o tem obvestili občani naše občine. 

• Podan je bil tudi predlog, da bi bili odgovori v nadaljnjih zapisnikih bolj izčrpni. 
• Na vprašanje kakšno je zdaj stanje glede podžupanov, je bilo odgovorjeno, da sta 

podžupana v času odsotnosti direktorice občinske uprave še bolj angažirana in 
zadolžena za opravljanje določenih nalog. 

• Podana je bila ideja, da bi v prihodnjem letu razmislili o tem, da bi bil imenovan za 
častnega občana tisti delodajalec, ki bi v občini Laško v tekočem letu ustvaril deset 
novih delovnih mest. 
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• Kdaj bo prišlo do rekonstrukcije lokalne ceste od magistralke pri Petrolu do odcepa za 
Debro, ki je v zelo slabem stanju? 

• Županu je bila podana pobuda glede ceste v Zidanem Mostu, ki je zaradi vsega 
tranzita v slabem stanju in bo razpadla, da bi dal pobudo na ministrstvo, da bi se 
nekako ta vozila spravilo na avtocesto. Odgovorjeno je bilo, da je ta pobuda že bila 
dana ministru za promet, kar je bila tudi pobuda KS Zidani Most, da bi se ta promet 
omejil. Dana je bila obljuba, da bi v času gradnje to tudi izvedli. 

• Podana je bila tudi pobuda za povečanje hidrantnega sistema pri šoli v Jurkloštru 
zaradi premajhne kapacitete vode v tem rezervoarju. 

• Glede razpisa za neurja je bilo dogovorjeno, da bo podana informacija o reševanju te 
zadeve in kako se bodo reševali trije razpisi po neurju 2010 za javne lokalne ceste. 
Kako se bodo strokovne službe občine lotile predlaganega načrta sanacije javnih cest 
in poti, ki jih je predlagala Komunala Laško, ker tam manjkajo določena sredstva? 
Kako se bo to reševalo finančno? 
Odgovorjeno je bilo, da se je v tem mesecu pričelo s sanacijo plazu Majland v 
vrednosti okoli 1.200.000 EUR. Investicijo financira Ministrstvo za promet skupaj z 
železnico, poleg tega smo od Ministrstva za okolje in prostor pridobili okoli 440.000 
EUR sredstev za sanacijo manjših plazov in plazu na Trnovem hribu. Zadeve so v 
teku, je pa iz obvezne občinske rezerve bilo porabljenih veliko sredstev, za katera bo 
v januarju dan predlog za refundacijo.  
 

V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Klemen Grešak – MMOL, Mojca Krivec – 
SLS, Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS, Jože Kotnik – DeSUS, Franc Lesičar – 
SD, Janko Cesar – SLS, Danijel Dobršek – DeSUS, Andrej Flis – OU, Dimitrij Gril – OU in 
Franc Zdolšek – župan. 
 
 
AD 7 Razno  

 
Župan je navzoče povabil na dneve evropske kulture v Laškem in jih seznanil s predlogom 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da bi bila naslednja seja občinskega 
sveta na dan občinskega praznika, in sicer kot slavnostna seja, pred samo prireditvijo ob 
občinskem prazniku v Kulturnem centru Laško. 

 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
************************************************* 
 
Zapisal:                                                                                                
Branko Hostnik                                 
            Župan Občine Laško 

   Franc ZDOLŠEK 
 


