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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-09/2012 
Datum: 25.04.2012  
 
 

Z A P I S N I K 
 
11. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 25. aprila 2012, ob 17.00 uri, v 
Srebrni dvorani Zdravilišča Laško. 
 
 
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 21 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen.  
  
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 urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo 

in javne finance 
3. Bojana Kustura urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
4. Andrej Kaluža vodja urada za GJSOP 
5.  Luka Picej urad za GJSOP 
6. Andrej Flis urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
7. Stanka Jošt urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
8. Branko Hostnik urad župana 
 Tisk, TV, ostali vabljeni:  
9. Špela Kuralt Novi tednik 
10. Boža Herek TV Krpan 
11. Tomaž Novak JP Komunala Laško 
12. Maksimiljana Pihler CSD Laško 
13. Greta Labohar Škoberne Vrtec Laško 
14. Ivan Medved JSKD OI Laško  
15. Marija Kovačič Knjižnica Laško 
16. Robert Cugmas Policijska postaja Laško 
17.  Janez Kušar Medobčinski inšpektorat 
18. Matej Založnik Medobčinski inšpektorat 
19. Mitja Kogovšek Kostra d.o.o. 
 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 10. seje Občinskega sveta Laško, z dne 

29.02.2012 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 10. seje, z dne 29.02.2012.  
  
Številka: 032-09/2012 
 
 
AD A3 Potrditev realizacije sklepov 10. seje z dne 29.02.2012 
 
Glede vodarine in omrežnine je bilo izpostavljeno vprašanje v zvezi z višjimi zneski računov. 
Glede odgovora na vprašanje glede priključnine na čistilno napravo je bilo ponovno 
postavljeno vprašanje, ali mora občan plačati 170 € za praznjenje greznice, čeprav je že 
vplačal sredstva za nekaj kar ni bilo urejeno. 
Odgovorjeno je bilo, da bo za vodo v naslednjem mesecu točna razlaga zraven računa, 
objavljeno pa je bilo tudi že v biltenu. Omrežnina se je zvišala, oz. znižal se je odstotek 
popusta iz 80 na 60 %. Do leta 2015 je potrebno ta popust zmanjšati na 0. Za vračilo 
sredstev se bo preverilo, kako je s tem. 
 
* pride Danijela Zupan (22 prisotnih) 
 
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje glede sredstev prekomerne obremenitve cest izvoza lesa. 
KS Jurklošter še ni dobila nič od teh sredstev. Pojasnjeno je bilo, da so ta sredstva v 
integralnem proračunu in se porabljajo za vse ceste.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Franc Lesičar - SD in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 10. redne seje z dne 29.02.2012, z 
upoštevanimi danimi pripombami. 
 
Številka: 032-09/2012 
 
 
AD B  Sprejem dnevnega reda 
 
* pride Matjaž Centrih (23 prisotnih) 
 
Podan je bil predlog, da bi se policijsko poročilo v prihodnje dalo pod področje okolja, 
prostora in komunalne dejavnosti. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 11. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 25.04.2012, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-09/2012 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:       
     
1. Področje družbenih dejavnosti 
1/1  Zaključna poročila za leto 2011: 

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

 
2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti  
2/1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine 

Laško – I. branje 
2/2 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje,  

Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2011 v Občini Laško 
2/3 Poročilo o poslovanju podjetja Kostra d.o.o. za obdobje 2009-2011 
2/4 Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2011 
2/5 Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2012 
2/6 Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim 

podjetjem Laško d.o.o. 
2/7 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.03.2012 
 
3. Področje proračuna in premoženjsko pravnih zadev 
3/1 Predlog zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2011 
3/2 Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Laško v letu 2012 – I. dopolnitev    
 
4. Volitve in imenovanja 
4/1 Mnenje k imenovanju ravnatelja-ice JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
4/2 Volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije 
  
5. Vprašanja in odgovori 
 
6. Razno 
 
 
AD B1/1   Zaključna poročila za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Klemen Grešak. Pojasnil je, da bo 
poročilo javnega zavoda zdravstveni dom predstavljeno na naslednji seji občinskega sveta. 
 
Center za socialno delo Laško je doživel nekaj prostorskih sprememb, sklenil je najemno 
razmerje v sosednji stavbi, kamor je preselil prostore, ki so veliko bolj primerni kot dosedanji.  
V njihove stare prostore se naj bi preselile nove dejavnosti, zlasti za ljudi s posebnimi 
potrebami. Center je ena izmed institucij, ki uspešno deluje in sodeluje z ostalimi subjekti v 
laški občini.  
 
V zvezi s policijsko postajo Laško je zaskrbljujoč zlasti podatek porasti kaznivih dejanj. Od  
leta 2008 je za 1/3 več kaznivih dejanj, kar je posledica predvsem tranzita ljudi, saj ne gre 
samo za kriminalno dejavnost, ki bi bazirala v Laškem, ampak za ljudi, ki iščejo neko 
materialno korist. Pohvaljeno je bilo sodelovanje policijske postaje z osnovno šolo in SPV-
jem, zaradi preventivnih akcij. Izpostavljeno je še bilo, da policija nima nobenega vpliva na 
upravljavca državnih cest (problem Veliko Širje).  
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Osnovna šola Antona Aškerca je tista, ki je glede prostorske problematike bila že večkrat 
obravnavana na občinskem svetu. Gradbeno dovoljenje smo že pridobili, čaka pa se na 
morebiten razpis ministrstva. Vlada je napovedala določene spremembe, zato so velika 
pričakovanja glede varčevalnih ukrepov in morebitnih prilagajanj. Prizidek je prioriteta občine 
in če ne bo razpisa, se bo ta projekt poskušal realizirati v naslednjem letu. 
 
V glasbeni šoli Laško-Radeče upajo na čim prejšnjo selitev v nove prostore.  
 
Knjižnica Laško je eden izmed subjektov, ki ima premalo prostora, želja knjižnice je nov 
sodoben prizidek z morebitno dodatno dejavnostjo, ki se povezuje s knjižničarstvom. Je ena 
izmed institucij, ki ima veliko število uporabnikov. 
 
Vrtec Laško ima izmed vseh zavodov največ materialnih težav, trenutno so problematična 
otroška igrišča. Matična enota je v zelo slabem stanju in se v tem letu pričakuje delna 
energetska obnova, vsaj z novimi okni, morebiti tudi nove izolacije. Novo parkirišče je delno 
razbremenilo problematiko dostavljanja živil vrtcu. Problematična in potrebna prenove je tudi 
kuhinja. Vse kapacitete vrtcev so zasedene.  
 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je eden izmed temeljev ljubiteljske kulturne dejavnosti 
na območju občine Laško, ki skrbi za številne prireditve. Dobro se povezuje s STIK-om in 
drugimi društvi. 
 
Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se zmanjšala sredstva, 
naredi pa so več. So zelo aktivni na svojem področju.  
 
STIK je najpomembnejši akter na področju športa, turizma, informiranja in kulture na 
območju občine, saj se povezuje z vsemi subjekti. Dvigalo v Treh lilijah, kjer bi morale 
sodelovati občina, Thermana in Pivovarna Laško, je še projekt, ki še ni izveden zaradi 
neplačila Thermane. Ugotovili so, da je še veliko rezerv, z boljšo komunikacijo bi se dalo še 
marsikaj narediti.  
 
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško je eden izmed objektov, ki je z vidika energetske 
učinkovitosti še kar vprašljiv. Prenove je potrebna telovadnica (zlasti tla), kuhinja pa tudi 
preostala okna. Z zamenjavo oken se je zmanjšala poraba plina.  
 
Uredniški odbor laškega biltena je poskrbel za nekoliko prenovljeno podobo Laškega biltena.  
 
Glede kandidiranja je bilo poudarjeno, da razpisi za vodje zavodov dosežejo neke minimalne 
standarde javnosti, kar je že s sklepom sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, da razpisi zadoščajo lokalnim kriterijem javnosti. 
 
Podan je bil tudi predlog, da bi se v biltenu pisalo kaj več o čistilni napravi, ter da bi se v 
časniku pisalo tudi o aktualnih kritičnih problemih v občini. 
 
V razpravi sta sodelovala: Srečko Lesjak – SDS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo CSD Laško za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo OŠ Primoža Trubarja Laško za leto 2011 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice za leto 2011 
v priloženi vsebini. 
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Občinski svet Laško sprejme Poročilo Stika za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 2011 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JSKD OI Laško za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2011 v priloženi vsebini.  
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Policijske postaje Laško za leto 2011 v priloženi 
vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo SPV Občine Laško za leto 2011 v priloženi 
vsebini. 
 
Številka: 032-09/2012 
 
 
AD B2/1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na 

območju občine Laško – I. branje 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
Podan je bil predlog, da bi se v prvem členu odloka dodal stavek "da je tudi uporabnik 
podpisnik zapisnika", kajti zapisnik je lahko temeljni akt v postopku, če ne pride do 
sporazuma.  
 
Podana je bila tudi ideja, da bi se števci, ki so zelo oddaljeni, prestavili bližje objektom in bi 
se to dogovorilo z upravljavcem vode, s čimer bi se izognili tudi neljubim dogodkom z občani.  
 
V razpravi so sodelovali: Danijel Dobršek - DeSUS, Janko Cesar – SLS in Franc Zdolšek – 
župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško v I. branju s tem, da se proučijo 
pripombe ter se upoštevajo v tekstu odloka za drugo branje. 
 
Številka: 007-06/2011 
 
 

AD B2/2 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine 
Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2011 v Občini 
Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janez Kušar. 
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Podan je bil predlog, da bi inšpektorat izvajal še preventivne aktivnosti na področju 
odkrivanja divjih odlagališč. Odgovorjeno je bilo, da se bo rade volje vzpostavilo stik, vendar 
ta nadzor se izvaja v skladu z zakonom. Prav zakon o varstvu okolja zavezuje lastnika, da  
če se ne odkrije povzročitelj, mora zemljo oz. odlagališče očistiti lastnik zemljišča.  
 
Postavljeno je bilo tudi vprašanje glede odvoza plemenitih kovin. Romuni in Madžari kradejo 
te kovine, zato bi bilo potrebno z odlokom nekako te ljudi uloviti in jih kaznovati. Odgovorjeno 
je bilo, da je tukaj potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Na državni ravni je društvo 
občinskih inšpektorjev celotne Slovenije, ki sodeluje z ministrstvom za okolje in prostor ter 
državnimi inšpekcijami. Občinski inšpektorji imajo temeljno pristojnost na komunalnih 
odpadkih. Odvoz kovin in gradbeni odpadki spadajo v pristojnost državne inšpekcije. 
Nemogoče pa je prepovedati gibanje Romunov in Madžarov na našem območju.  
 
Podana je bila pripomba, da bi se na strani 5, v drugem odstavku popravil tekst "javne poti 
naj bi vzdrževale krajevne skupnosti in Komunala Laško". Javne poti na območju občine 
Laško vzdržujejo krajevne skupnosti in deloma Komunala Laško. Popravi se naj tudi besedilo 
"pregledna služba, ki jo izvajajo krajevne skupnosti ni urejena", saj imajo krajevne skupnosti 
urejene pregledniške službe, opravljajo delo in zapisnike dostavljajo občini.  
 
V razpravi so sodelovali: Danijel Dobršek - DeSUS, Srečko Lesjak – SDS, Matjaž Pikl – 
DeSUS, Janez Kušar in 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 2011 v 
Občini Laško z upoštevanima danima pripombama. 
 
Številka: 0611-12/2012 
 
 
AD  B2/3  Poročilo o poslovanju podjetja Kostra d.o.o. za obdobje 2009-2011 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predstavnik podjetja Kostra d.o.o., Mitja 
Kogovšek. 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje, če je potrebno, da upravlja s parkirišči podjetje 
Kostra glede na to, da kolikor zaslužijo, toliko porabijo. Lahko bi občina sama pobirala v 
okviru javnih del. Pojasnjeno je bilo, da se bo to obravnavalo pod točko vprašanja in 
odgovori. 
 
Podan je bil predlog za širjenje modre cone na desni breg Savinje, nekatere parkirne 
prostore okoli hotela Savinja na levem bregu pa bi bilo potrebno poceniti. Predlagano je bilo, 
da bi parkirišče pod občino za kakšen procent podražili.  
 
* oddide Andreja Križnik (22 prisotnih) 
 
Podana je bila pripomba, da je Laško zdraviliško mesto in bi se bilo potrebno ozreti po drugih 
podobnih mestih, kjer te cone ožajo in lahko brezplačno parkirajo. Širitev teh con ne bo 
prijazna do turistov.  
 
Podan je bil tudi predlog, da bi se uvedla možnost plačila parkirnine z mobitelom. 
Odgovorjeno je bilo, da je to na voljo, je pa odvisno od naročnika, če se uvede.  
* pride Andreja Križnik (23 prisotnih) 
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V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijel Dobršek – DeSUS, Danijela Zupan – 
SDS, Andrej Medved – MMOL, Mitja Kogovšek in Franc Zdolšek – župan. 
 

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
SKLEP: 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o poslovanju podjetja Kostra d.o.o. za obdobje 
2009-2011 v predloženi vsebini. 
 
 
AD B2/4 Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2011 
 
* odideta Klemen Grešak in Marjeta Ocvirk (21 prisotnih) 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal direktor Komunale Laško, Tomaž Novak. 
 
* prideta Klemen Grešak in Marjeta Ocvirk (23 prisotnih) 
 
Predsednik komunalnega odbora je bil zaskrbljen nad višino terjatev, ki jih ima Komunala 
Laško in je pozval predstavnika Komunale, da naredijo več v tej smeri.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2011. 
2. Čisti poslovni izid leta 2011 v višini 38.401 EUR se razporedi med druge rezerve 

iz dobička.  
 
Številka: 014-03/2012 
 
 
AD B2/5  Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal direktor Komunale Laško, Tomaž Novak. 
 
Predsednik komunalnega odbora je predlagal dopolnitev, da bi se v prihodnjem letu pričelo z 
aktivnim pridobivanjem zemljišč, ki so v lasti cerkve, na pokopališčih, saj Komunala na teh 
mestih ne more upravljati z zemljišči, ker ni lastnik.  
 
V razpravi je bil podan predlog za dvig zaposlenosti na tem področju, da bi se razmislilo 
glede trženja, in sicer z urejanjem parkov, zelenic, cvetličarstvo, podobno kot Simbio v Celju. 
Tukaj je priložnost za ljudi, ki nimajo služb. 
 
V razpravi je sodelovala: Danijela Zupan – SDS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2012 v 
predloženi vsebini.  
2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet 
Komunale, 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.  
 
Številka: 014-03/2012 
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AD B2/6 Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter 

Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.  
 
V razpravi je bila najprej podana pripomba, da je to poročilo premalo, saj bi ljudje o teh 
stvareh radi vedeli več, zato se naj dajejo objektivne informacije in naj se čim prej najde 
rešitev. Glede kanalščine je bil izpostavljeno vprašanje, kako bomo zadevo izpeljali do 
konca. Morda se naj spremeni arbitre oz. svetovalci ali narediti nov pogajalski tim, da se reši 
ta težava. 
 
Podana je bila tudi pripomba, da je od zadnje seje bilo 5 dopisanih točk, v celem poročilu pa 
je samo ena številka. Svetnike zanimajo dejanske številke, za koliko nas tožijo, koliko 
znašajo obresti. Naj novinarji pripravijo članke, pogovore župana s predstavnikom WTE pa 
naj to objavijo. Glede vrednosti je bilo pojasnjeno, da tožba za razveljavitev arbitražne 
odločbe sama po sebi nima neke vrednosti, vrednost spora se določa glede na druge kriterije 
(sodne takse…), kar se tiče predloga za dovolitev izvršbe na podlagi izdane arbitražne 
odločbe je zadeva podobna, vrednost arbitražne odločbe znaša slabih 1.200.000 EUR ter 
zamudne obresti in stroški. Kar se tiče postopka za odvzem koncesije, gre za upravni spor, 
in je težko opredeliti vrednost, kar se tiče spora pri Okrožnem sodišču v Celju, znaša 
vrednost 1.483.000 EUR, tako da imamo glavnice nekje 2.700.000 EUR.  
 
Podan je bil še predlog sklepa, da bi se na naslednjo sejo povabilo predstavnika WTE         
g. Bizjaka in predstavnika Pivovarne Laško g. Oseta. Pojasnjeno je bilo, da je težko najti 
kompetentnega sogovornika s strani WTE, saj ko pridejo sem, nimajo nobenih pooblastil, na 
zadnjem sestanku je g. Bizjak zapisnik podpisal, potem čez en teden sporočil, da se ne 
strinja z njim. 
 
Pripomnjeno je še bilo, da ni korektno do svetnikov, da je prišel na občino sklep in da se to ni 
nič sporočilo svetnikom. Pojasnjeno je bilo, da s strani zdajšnjega vodstva občine ni bil 
podpisan noben dokument z WTE. Glede pobiranja denarja za čiščenje je bilo pojasnjeno,da 
se zaračunava komaj en mesec. Prej se čiščenje ni zaračunavalo, saj nismo imeli komu 
izstaviti račun, ker ljudje niso bili priklopljeni.  
Glede sklepa je bilo pojasnjeno, da je bil sklep o dovolitvi izvršbe izdan na podlagi 
neizvršljive arbitražne odločbe, kajti postopek o izvršljivosti poteka še pred vrhovnim 
sodiščem. Občina Laško je kontaktirala sodišče in ta postopek je umaknjen. Praksa je, da 
pride pri teh izvršbah do prehitrih odločitev sodišč, vendar v tem primeru do blokade ni prišlo. 
Izpostavljeno je bilo stališče, da nemški družbi in Storitvenemu podjetju Laško ne rabimo 
plačati za storitve, ki niso bile opravljene, bi pa bilo najboljše za obe strani, da se reši to po 
izvensodni in mirni poti. Celotna zadeva je odvisna od odločitve vrhovnega sodišča in 
rezultat te odločitve bo za občino pomemben.  
 
Poudarjeno je še bilo, da je to najbolj zavožena investicija v občini Laško. Takratni župan je 
to podpisal tisti, ki so bili takrat proti, so bili zmerjani. Pivovarna je takrat rabila čistilno 
napravo, zato se je šlo tako hitro v to zadevo. Dodano je še bilo, da če se to plača, se lahko 
pozabi na vse investicije, samo čistilna naprava bi v 25 letih stala 17,5 milijonov EUR, 
Pivovarna Laško, ki ima pa veliko več odplak, pa bi plačala 5 milijonov EUR.  
 
Na vprašanje, zakaj se ne dogovori s Pivovarno Laško po mirni poti, je bilo odgovorjeno, da 
se trudijo priti do tega, da tu ne gre za klasično koncesijska pogodba. Občina Laško ima 
pogodbo izključno z WTE, Pivovarna Laško ima pogodbo z Občino Laško in tudi plačuje vse 
obveznosti do Občine Laško. 
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Gre za kapitalske stroške in ne za plačilo dejanskih kubikov. Vse podatke je takrat pripravil 
WTE in ta pogodba je problematična, ker WTE zaračunava kapitalske stroške brez kubikov 
in tako vse stroške obesi na občino, medtem ko so v pogodbi med Občino in Pivovarno 
Laško kubiki po 0,76 EUR. Ti kubiki so nizko ocenjeni, drugi problem pa je, da jih ni. 
Pivovarna plačuje za 300.000 kubikov, po pogodbi pa bi jih morala imeti 500.000. Občina 
ima realno med 70.000 in 80.000, po pogodbi pa bi jih morala imela 550.000. To ni 
enostaven problem, ampak gre za problem, kako pokriti te mesečne stroške. Potrebno je 
določiti razmerja v normativnem znesku.  
 
V razpravi so sodelovali: Danijel Lapornik – SD, Srečko Lesjak – SDS, Klemen Grešak – 
MMOL, Jože Senica - NSi in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 4 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o urejanju razmerja med Občino 
Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se na naslednjo sejo občinskega sveta povabi 
nekdanjega župana g. Rajha, predstavnika podjetja WTE g. Bizjaka ter predstavnika 
Pivovarne Laško, g. Oseta.  
 
Številka: 711-01/2009 
 
 
AD B2/7  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.03.2012 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije do 31.03.2012. 
 
Številka: 430-15/2011/4 
 
 
AD B3/1  Predlog zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2011 
 
* odide Andreja Križnik (22 prisotnih) 
 
* pride Andreja Križnik, odide Danijel Lapornik (22 prisotnih) 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura.  
 
* pride Danijel Lapornik (23 prisotnih) 
 
Poudarjeno je še bilo, da so se stroški občinske uprave znižali za 27 %.  
 
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje, če so bile investicije, ki so bile planirane, 
realizirane, glede na dejstvo, da je investicijskih odhodkov 40%. Pojasnjeno je bilo, da je pri 
nekaterih investicijah prišlo do določenih zamikov zaradi navodil države, sredstva za 
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investicije v lanskem letu bomo npr. dobili komaj v maju. Glede investicije širokopasovnega 
omrežja pa ni bilo razpisa, zato se sredstva niso porabila. V zvezi s prodajami nepremičnin je 
bilo pojasnjeno, da kar ni v programu, se ne more prodati. Prodaja poteka skladno z uradnimi 
cenitvami, ceneje pa se ne sme prodajati.   
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Bojana Kustura - OU in Franc Zdolšek – 
župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme zaključni račun proračuna občine Laško za leto 2011 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-06/2010 
 
 
AD B3/2  Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Laško v letu 2012 – I. dopolnitev    

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.  
 
Predsednik odbora za gospodarstvo je izpostavil točko 8, ko s popravkom ocenjene 
vrednosti nepremičnega premoženja, kadar je nižja od 30.000 EUR, lahko razporeja župan. 
Odbor je predlagal, da se doda, da mora na naslednji seji poročati o vsem tem. 
 
Glede prodaje zemljišča in nakupa hotela Savinje so bili pomisleki glede samih vrednosti. 
Večina ljudi si predstavlja to kot škatlo, podobno kot je to trgovski objekt pri Petrolu. Treba se 
je zavzeti za konkurenco in razvoj, vendar mora biti objekt vseeno všečen. Glede objekta 
TIC-a so bila v preteklosti podeljena priznanja arhitektom, danes pa ni ta objekt nič vreden. 
Glede razpisa s potencialnim trgovcem je bilo opozorjeno na možnost, da lahko zmaga na 
razpisu obstoječi trgovec. Zavzeli so se, da bi morala biti konkurenca. 
Glede TIC-a je bilo pojasnjeno, da je sicer lep objekt, vendar energetsko popolnoma 
neučinkovit, sklep o prodaji je sprejel celotni upravni odbor Turističnega društva Laško.  
 
Podan je bil tudi predlog, da bi bilo smiselno omejiti ta posel v zvezi z zaposlitvijo, da bi se 
dal pogoj, da bi se lahko zaposlili samo prebivalci občine Laško. Tudi glede oskrbe je bila 
dana pripomba, da bi trgovci morali vključiti tudi lokalne pridelovalce.  
 
Podan je bil tudi predlog, da bi se izvedla širša raziskava krajanov, če se strinjajo z 
morebitnim trgovskim objektom. Ogromno je tudi pomislekov glede jame na začetku 
Laškega, ki kazi mesto. Potrebno je dati pogoj, da bi se ta jama uredila. Tudi glede varnosti 
in avtobusne postaje je bil izražen dvom, da Izletnik ukinja linije, zdaj pa bi se tukaj delala 
neka moderna postaja. Obstoječe križišče bomo še dodatno obremenili s obiskovalci 
trgovine. Potrebno bi bilo razmisliti o krožišču, da bi se bolj sprostil promet ter da bi se pri 
Špici uredil podhod.  
V zvezi z javno raziskavo je bil dan odgovor, da je pred leti pri tretji razvojni osi bila iniciativa 
in se ni potem nič naredilo. Glede avtobusne postaje je bilo pojasnjeno, da je le ta 
pomembna zaradi turistov, saj se na njej ustavlja vrsta avtobusov, ki vozijo v Laško turiste.  
 
Podan je bil očitek, da se že govori, kateri trgovec bo prišel v Laško. Pojasnjeno je bilo, da se 
vse začne z javno dražbo, nato sledi 15-dnevno zbiranje javnih ponudb, cenilci so ocenili 
najnižjo ceno, to je izklicna cena, poleg tega pa bo moral izbrani ponudnik plačati še 
komunalni prispevek, zgraditi avtobusno postajo in urediti park.  
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S prodajo objekta TIC-a bi se denar namenil v nekaj, kar bo pomenilo nov razvoj in bo oživilo 
staro mestno jedro in rešilo objekt, ki propada in je zgodovinskega pomena glede pivovarstva 
v Laškem. Prva poteza je bila že prenova glasbene šole, saj bodo tako v center prišli otroci in 
starši. Že več kot 20 let se v Laškem pojavlja vprašanje, zakaj ni v Laškem prave pivnice. Z 
ureditvijo hotela Savinje se bo to rešilo in v to vključilo tudi laške proizvajalce.  
Predsednik odbora za gospodarstvo je dodal, da odbor ne nasprotuje temu, ampak da se naj 
pokaže in predstavi projekt ljudem, ne da je treba vedno prositi za informacije.  
Pojasnjeno je bilo, da mora biti najprej izbran investitor, ki mora narediti OPPN, ki bo javno 
predstavljen ter odprt za pripombe.  
 
V zvezi z zapiranjem Laščanke in zaposlenimi delavkami ter zagotovitvijo delovnih mest 
izključno Laščanom je bilo odgovorjeno, da se odpira 25 novih delovnih mest. Konkurenca 
bo prinesla boljšo ponudbo, saj v Laškem trenutno ni izbire. Tudi Pivovarna se lahko odloči,  
da proda hotel Savinjo ponudniku kakšne druge narodnosti, potem pa bi leteli očitki na 
župana, da ni nič storil. Vsaka stvar ima dve plati.  
 
Izpostavljeno je bilo tudi nesmiselno dajanje geodetske pisarne v najem, saj je pred nekaj 
meseci bila geodetska pisarna izseljena zaradi varčevanja, zdaj pa bi se to dajalo v 
brezplačni najem. Pojasnjeno je bilo, da gre za zamenjavo poslovnih prostorov. Upravna 
enota bi izpraznila en oddelek v stari stavbi in bi se preselila na Trubarjevo nabrežje 1, na 
podlagi zakona ne plačuje najemnine, dolžna pa je plačati stroške investicijskega in rednega 
vzdrževanja.  
 
* odide Roman Tušek (22 prisotnih) 
 
Bila je tudi pripomba v zvezi s poslanskimi prostori, ki se dajejo v najem brezplačno. Predlog 
je bil, da se ti prostori uredijo na sedežu stranke.  
 
* pride Roman Tušek (23 prisotnih) 
 
Izpostavljeno je bilo še vprašanje, zakaj ni kakšne druge lokacije za trgovino, da bi bila 
možnost izbire. Podano je bilo razmišljanje, da se da možnost projektu.  
 
* odide Aleksander Sabolčki (22 prisotnih) 
 
V razpravi so sodelovali: Danijel Lapornik – SD, Marjeta Ocvirk – SD, Matjaž Pikl – DeSUS, 
Srečko Lesjak – SDS, Jože Senica -  NSi, Andreja Križnik – LDS, Andrej Medved – MMOL, 
Danijela Zupan – SDS, Stanka Jošt – OU, Luka Picej - OU in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 – I. dopolnitev. 
 
Številka: 007-09/2011 
 
 
AD B4/1  Mnenje k imenovanju ravnatelja-ice JZ Glasbena šola Laško - Radeče 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (18 ZA, 4 VZDRŽAN) sprejel naslednji 
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SKLEP: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje kandidatki Rosani Jakšič, rojeni 
08.06.1970, stan. Na Dobravo 8, Radeče in Boštjanu Župevcu, rojenemu 01.05.1974, 
stan. Jagnjenica 41a, Radeče, za ravnatelja/-ico JZ Glasbena šola Laško - Radeče za 
petletno mandatno obdobje. Pozitivno mnenje se izdaja glede na bogate delovne 
izkušnje, pridobljena dodatna izobraževanja ter strokovne nazive.  
 
Glede na bogatejše izkušnje na vodstvenem področju daje Občinski svet Laško 
prednost kandidatki Rosani Jakšič, rojeni 08.06.1970, stan. Na Dobravo 8, Radeče. 
 
Številka: 600-02/2012 
 
 
AD B4/2  Volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. V komisijo za izvedbo volitev 
so bili imenovani župan kot predsednik komisije, Danijela Zupan in Janko Cesar.  
 
Po glasovanju je predsednik komisije predstavil rezultate glasovanja.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da je predlog članov Razvojnega sveta Savinjske 
razvojne regije izglasovan s predpisano večino. 
 
Številka: 007-15/2011/3 
 
 
AD 5 Vprašanja in odgovori 
 
 
Pod to točko so bila izpostavljena naslednja vprašanja, pobude in problematike: 
 

• glede podjetja Kostra je bil izražen dvom, kako lahko porabijo ravno toliko kot 
zaslužijo. Podan je bil predlog, da bi občina sama pobirala parkirnino v okviru javnih 
del; 

• dana je bila pobuda, da bi se laški sejem prestavil iz petka na soboto, da bi bil tako 
dostopen za širši krog obiskovalcev; 

• izražena je bila tudi pobuda, da bi se v prihodnje na sejah občinskega sveta uredilo 
malo več prostora, da se lahko da kaj na mizo;  

• predlog, da bi se do naslednje seje pripravilo poročilo o poteku del na zemljišču 
bodoče obrtne cone v Rečici; 

• vprašanje glede informacije o ureditvi kartuzijske pristave in kaj je z nadaljevanjem 
obvozne ceste mimo kartuzije z izgradnjo novega mostu. Podana je bila pobuda, da 
se pristopi k nadaljevanju projekta večnamenske dvorane v kartuzijski pristavi;  

• pobuda, da se naredi evidenca, koliko zemljišč javnega dobra ima Občina Laško, 
katere parcele so v funkciji in katere ne. 

• postavljeno je bilo vprašanje, kako je z zavodom Sedmica; 
• kako je z vzdrževanjem cest izven centra, Gračnica-Paneče-Polana. Odgovorjeno je 

bilo, da se je z deli pričelo 25. aprila. 
• kako je bila občina uspešna pri nagovarjanju vzdrževalca državne ceste Laško-

Šentrupert; 
• podana je bila tudi pobuda, da bi se poskrbelo za vzdrževanje bankin; 
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• dana je bila pobuda za ustanovitev dejavnosti, ki bi občini prinašala dobiček. Predlog, 
da bi se občina usmerila v energetsko dejavnost (sončna, veterna ali majhna 
hidrocentrala), postopoma pa bi lahko večala to dejavnost. S tem bi se ustvarjal 
neodvisen vir.  

 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Janko Cesar – SLS, 
Danijel Dobršek – DeSUS, Klemen Grešak – MMOL in Franc Zdolšek – župan. 
 
 
AD 6 Razno  

 
Pod točko razno je bil izpostavljen podpis pogodbe za pričetek izgradnje del na področju 
povodja Savinje. Pogodba je vredna približno 47 milijonov EUR in je bila podpisana s strani 
Nivo eko in ministrstvom za okolje in prostor. Po tej pogodbi je predviden pričetek del na 
marijagraškem ovinku, v vrednosti 5-6 milijonov EUR, od železniškega mostu pa do konca 
druge faze, cca 1,5 kilometra. Občina je tudi dobila obvezo, da bo za državo naredila idejni 
projekt cestne povezave po levem bregu Savinje, med samo železnico in Savinjo, na relaciji 
od Bezgovška do Radobelj z vmesnim križiščem oz. krožiščem, novim podhodom proti 
Šentrupertu, novim mostom čez Lahomnico, novim mostom med ovinkom in glavno cesto, 
novo povezovalno potjo iz Marija Gradca, s čimer bi se ukinili trije železniški prehodi. Ta 
zadeva bo predstavljena svetnikom, izgradnja tega pa bi se financirala iz evropskih 
kohezijskih sredstev s strani države. Okvirna vrednost znaša 18 milijonov EUR.  
 
Glede mostu v Rimskih Toplicah je bil sestanek v Ljubljani, saj želimo spodbuditi državo, da 
se odloči za najoptimalnejšo varianto, predlagana je bila varianta v Šmarjeti s krožiščem in 
novo traso proti Gračnici. 
 
V Laškem so bili predstavniki v zvezi z dogovorom o nadaljevanju projekta krožišča ob 
vstopu v Laško in pred Thermano Laško. Občina ima na sami državi prijavljenih 21 projektov.  
 
Župan je navzoče povabil na prihajajoče prireditve, proslavo borcev v Reki 28. aprila, 
čebelarsko tekmovanje 5. maja, angleško razstavo 7. maja in obisk angleškega 
veleposlanika, obisk makedonskega veleposlanika 8. maja ter tekmovanje paraplegikov v 
namiznem tenisu. 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
************************************************* 
 
 
Zapisal:                                                                                                
Branko Hostnik                                 
            Župan Občine Laško 

   Franc ZDOLŠEK 
 

 

 


