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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-18/2011 
Datum: 05.12.2011 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO, 
Z DNE  28.09.2011 

 
 
AD B1/1   Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško – 2. 

obravnava 
 
SKLEP št. 007-06/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško v 
predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 11.10.2011. 
 
 
AD B1/2 Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe 

ravnanja s  komunalnimi odpadki na območju občine Laško – 2. obravnava 
 
SKLEP št. 007-08/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 11.10.2011. 
 
 

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

 
SKLEP št. 007-07/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na 
območju občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 11.10.2011. 
 
 
AD  B1/4  Predlog Odloka o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim 

– 1. obravnava 
 
SKLEPI št. 007-12/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh 
nad Laškim v 1. obravnavi.  
 
Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh 
nad Laškim v predloženi vsebini. 
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Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 11.10.2011 in posredovan KS Vrh 
nad Laškim in Geodetski pisarni Laško. 
 
 
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 

 
SKLEPI št. 430-15/2008: 
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. 
 
Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
 
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. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 11.10.2011. 
 
 
AD B1/6  Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško – skrajšani postopek 
 
SKLEPA št. 35001-02/2000: 
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. 
 
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. 
 
Avtentična razlaga je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 11.10.2011. 
 
 
AD B1/7 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za naložbo »Ureditev 

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

30. junija 2011 in ocena realizacije za leto 2011 
 
SKLEP št. 007-06/2010: 
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. 
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AD B3/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško – skrajšani postopek 
 
SKLEPA št. 007-11/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško po skrajšanem 
postopku. 
 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 11.10.2011. 
 
 
AD B4/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave Občine Laško – I. obravnava 

 
SKLEPI št. 007-13/2011: 
Občinski svet Laško potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško v 1. obravnavi. 
 
Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 11.10.2011. 
 
 
AD B5/1  Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2011 

 
SKLEP št. 032-17/2011: 
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 
 
Sklep je bil posredovan dobitnikom priznanj, ki so priznanja prejeli na osrednji slovesnosti ob 
občinskem prazniku, dne 7. novembra 2011. 
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AD B5/2  Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta JP 
Komunala Laško 

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

 
SKLEP št. 032-17/2011: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Sedmica Laško kot 
predstavnike ustanovitelja imenujejo: Valerija Hrastelj, Milan Klenovšek in Anica 
Brečko. 
 
Sklep je bil posredovan Valeriji Hrastelj, Milanu Klenovšku in Anici Brečko. 
 
 
AD 6 Vprašanja in odgovori 
 
ZMANJŠANJE PLAČILA OMREŽNINE JAVNIM ZAVODOM IN GASILSKIM DOMOVOM 
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. 
Veljavna zakonodaja ne predvideva znižanje plačil omrežnine javnim zavodom in gasilskim 
domovom. V nadaljevanju bomo proučili možnosti na podlagi dejstev iz katerega vira se 
poplačujejo stroški omrežnin ali iz državnih sredstev ali pa iz proračuna lokalne skupnosti. Z 
izsledki in zaključki bomo seznanili pristojne o eventuelnih nadaljnjih aktivnostih v smeri 
znižanja plačila omrežnine.   
 
AVTOBUSNE POSTAJE 
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? 
V prvi vrsti se bo najprej pristopilo k novogradnji postajališča pri Zdravilišču Laško in obnovi 
starih postaj v KS Jurklošter, pripravlja pa se tudi celostni projekt podobe avtobusnih 
postajališč na območju občine. Na drugi del vprašanja je podan odgovor pod vprašanjem 
"avtobusni prevozi". 
 
UREDITEV JAVNEGA WC-ja PRI BANKI 
Predlog ureditve oz. izboljšanja stanja javnega WC-ja pri banki. 
Na Orožnovem trgu so nameščeni mobilni 3 WC-ji (za moške, ženske, invalide) za predelno 
montažno steno. Za vzdrževanje in čiščenje teh sanitarij je po pogodbi zadolženo podjetje 
Vigrad d.o.o. iz Celja, ki tedensko skrbi, da so WC-ji urejeni in da služijo svojemu namenu.   
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MEDIJI 
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? 
Novinarka Novega tednika je pojasnila, da se udeležuje večine dogodkov v Občini Laško in 
da se o Občini Laško piše dovolj. 
 
ZAPORA CESTE ZA LAŠČANKO 
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? 
Pri pregledu evidenc, ki jih hranimo na Občini Laško, od leta 2006 do 2011 ni nobenega 
zapisa o odločbi za postavitev znaka. Temu primerno se bodo vodile aktivnosti za pravilno 
namestitev cestno-prometne signalizacije. 
 
PRIDOBITEV TRGOVSKEGA PODJETJA V LAŠKO 
Kaj se dogaja na tem področju, da bi v Laškem pridobili še kakšnega trgovca? 
V preteklem mesecu je Občina Laško ponovno naslovila na predsednika uprave trgovske 
družbe Mercator d.d. g. Žiga Debeljaka dopis, s katerim, se poziva družbo, da nemudoma 
pričnejo z nadaljevanjem gradnje trgovskega objekta v Debru. V dopisu se je postavil tudi rok 
za odgovor občini, vendar na žalost do danes še vedno ni ne odgovora niti se ne izvajajo 
dela. Investitor ima gradbeno dovoljenje iz leta 2009. Gradnja se je praktično že začela s 
tem, ko je skopana gradbena jama. 
 
Na drugi strani pa potekajo aktivnosti za umestitev trgovskega objekta na lokaciji Trga 
svobode v postopku sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za kare KC1a. Trenutno so 
v teku aktivnosti usklajevanj med Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Ministrstvom za 
kulturo, Ministrstvom za okolje in prostor o sprejemljivem oblikovanju trgovskega objekta ter 
kako ohraniti poteze arhitekture 20. stoletja, katere vsebuje obstoječi objekt TIC-a. Ko bodo 
rešene in usklajene te dileme, se bo pristopilo k 30 dnevni javni razgrnitvi in javni obravnavi. 
 
Hkrati pa potekajo aktivnosti in preverjanje možnosti za umestitev trgovskega objekta na 
lokaciji stare komunale in zdajšnjega skladišča Pivovarne Laško d.d. na Trubarjevem 
nabrežju ob glavni cesti Laško-Šentrupert-Šentjur.            
 
AVTOBUSNI PREVOZI 
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?  

 
Na javni razpis, ki je bil zaradi vrednosti objavljen tudi na evropskem portalu za javna 
naročila, sta se na sklope, ki se prevažajo z avtobusi (trije sklopi), prijavila Izletnik in 
Moškotevc, ki je bil v enem sklopu cenejši in je zato ta sklop tudi 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 za vse  sklope cenejši od Izletnika, ki je potem tudi 
povedal, da so bila pogajanja korektno izvedena.  
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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. Vozni red je 
bil objavljen v Laškem biltenu.  
Glede prevozov, ki jih opravljajo upokojeni vozniki, ki so opravljali prevoze tudi za Izletnik, se 
ti vozniki držijo zakonske omejitve števila ur, ki jih lahko opravijo v enem tednu. Za vse te 
voznike odgovarja Moškotevc, ki je imel od začetka šolskega leta številne inšpekcijske 
preglede, ki pa nepravilnosti niso ugotovili. 
 
SANACIJA PLAZU V NASELJU DEBRO 
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? 
S to pripombo je bil mišljen plaz-usad na odseku dela javne poti Debro-Ladna ravan pri 
Oprešniku. Temu lahko pojasnimo, da je v fazi projektiranja in pridobivanja služnosti 
projektna dokumentacija za kanalizacijo Debro (od Rezeca pa vse do Oprešnika). Ker bodo 
primarni kanalizacijski vodi potekali pretežno v cestnem telesu, kjer je tudi usad, se hkrati 
projektira tudi sanacija usada, opornega zidu in dokončna ureditev cestnega odseka. 
Predvidevamo, da bomo z izgradnjo kanalizacije pričeli koncem leta 2012 in nadaljevali v letu 
2013 po tem, ko pridobimo gradbeno dovoljenje.       
 
ODVOZ ODPADKOV 
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? 
Vprašanje se verjetno nanaša na ekološki otok, ki je lociran v Jagočah, v križišču pri izvozu z 
mostu, kjer se občasno pojavljajo večje količine odpadkov, ki niso pravočasno odpeljani. V 
občini Laško je 64 ekoloških otokov. Ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih pa se je 
pričelo izvajati že leta 1998. Občasno se tudi na drugih lokacijah, ob zabojnikih za ločeno 
zbiranje stekla, papirja  in embalaže pojavljajo odpadki, ki tja ne sodijo. Do lani je bilo 
praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih izvedeno enkrat na štirinajst dni, letos pa se le ti 
praznijo vsak teden, vendar pa se kljub temu ob otokih še vedno pojavljajo, predvsem 
kosovni odpadki. Ugotavljamo, da odpadke vozijo občani, ki se jim ne ljubi le teh odpeljati na 
zbirni center Strensko, kjer jih lahko brezplačno odložijo na ekološko sprejemljiv način. 
Vsako gospodinjstvo ima tudi možnost enkrat, kadarkoli tekom leta, poklicati na Komunalo in 
prav tako brezplačno naročiti odvoz kosovnih odpadkov. Smatramo, da je za ravnaje z 
kosovnimi odpadki v občini Laško ustrezno poskrbljeno, kljub vsemu se ti odpadki pojavljajo 
tam, kjer se naj ne bi. To pa je stvar okoljske zavesti posameznikov in izziv za represivno 
ukrepanje. Morda omenjena lokacija ni najprimernejša, zato razmišljamo tudi o prestavitvi.   
 
OBVEŠČANJE OBČANOV O POBIRALCIH ODPADKOV 
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. 
Na Policijo Laško bo poslana pobuda. 
 
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 
Kdaj bo prišlo do rekonstrukcije lokalne ceste od magistralke pri Petrolu do odcepa za 
Debro, ki je v zelo slabem stanju? 
Občina in JP Komunala Laško sta v prvih dneh v decembru 2011 preplastila odsek te lokalne 
ceste v dolžini 130 m. 
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POVEČANJE HIDRANTNEGA SISTEMA 
Podana je bila tudi pobuda za povečanje hidrantnega sistema pri šoli v Jurkloštru 
zaradi premajhne kapacitete vode v tem rezervoarju. 
V predlogu proračuna za leto 2012 je predviden strošek rekonstrukcije 30 m3 rezervoarja nad 
šolo v Jurkloštru. Ta vodohran nameravamo zgraditi v sredini leta 2012. Nov vodohran bo 
tako osnova za izboljšanje vodne zaloge, ki jo do sedaj ni. S tem bo hidrant pri šoli imel svojo 
funkcijo ter zagotavljal požarno varnost vsem bližnjim objektom (šola vrtec, kartuzija,…..).  

 
 
Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 


