
 
 
 

 

Št.: 032-05/2023  
Datum: 10. 2. 2023  
 
 

Z A P I S N I K 
 
2.  seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 25. januarja 2023, ob 17. uri, v Modri 
dvorani dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah. 
 
 

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. Opravičila sta se Enej Kirn in Matej Kodrun. 
  
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam prisotnosti je sestavni del zapisnika in se 
nahaja v spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Marko Šantej župan 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

2. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

3. Dimitrij Gril Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne 
zadeve 

4. Andrej Kaluža Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

5. Luka Picej Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

   

 Tisk, TV:  

6. Boža Herek TV Krpan 

 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 2. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 25. 1. 2023, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-05/2023 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 1. (konstitutivne) seje z dne 4. 1. 2023 

 

2. Realizacija sklepov 1. (konstitutivne) seje z dne 4. 1. 2023 

 



  2 

3. Volitve, mandatna vprašanja in imenovanja 
 

3/1 Potrditev mandata nadomestne članice Občinskega sveta Laško 
3/2 Predlogi Sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Laško 
3/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 
3/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško – Radeče 
3/5 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice Sveta zavoda Celjskih lekarn 
3/6 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Zdravstvenega  
      doma Laško 

 
4. Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene 

 
5. Predlog Rokovnika sej občinskega sveta in delovnih teles  

 
6. Vprašanja in pobude 

 
7. Razno                  

 
 

AD  B 1  Sprejem zapisnika 1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Laško z dne 4. 1. 2023 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 1.  seje z dne 4. 1. 2023.  
   

Številka:  032-16/2022 
 
 

AD  B 2 Sprejem realizacije sklepov 1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Laško z dne 4.  
               1. 2023 

 

Razprave ni bilo.   
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 1. seje z dne 4. 1. 2023.  
 
Številka:  032-16/2022 
 
 

AD B 3/1 Potrditev mandata nadomestne članice Občinskega sveta Laško 

 
Uvodno obrazložitev je podal namestnik predsednika KMVVI Marjan Kozmus. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje mandat Nike Kunšek, rojene 24. 2. 1997, stanujoče Valentiničeva 
cesta 10, 3270 Laško. Mandat ji prične teči s trenutkom potrditve. 
 
Številka:  032-02/2023 
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AD B 3/2 Predlogi Sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal namestnik predsednika KMVVI Marjan Kozmus. 
 
Na vprašanje, zakaj zunanji člani delovnih teles v sklepih nimajo pripisano, katere stranke so jih 
predlagale, je bilo odgovorjeno, da se političnih strank in neodvisnih list, ki so jih predlagale, ni nikoli 
pisalo k zunanjim članom, ker ni nujno, da so predlagani kandidati člani teh strank in neodvisnih list. 
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Marjan Kozmus – SD. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije v 

predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe 

občanov v predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj 

občine v predloženi vsebini. 
4. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za urejanje prostora in 

komunalne dejavnosti v predloženi vsebini. 
5. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti in 

društva v predloženi vsebini. 
6. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za razvoj kmetijstva in 

podeželja v predloženi vsebini. 
 
Številka:  032-02/2023 
 
 

AD B 3/3  Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal namestnik predsednika KMVVI Marjan Kozmus. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 
v predloženi vsebini.  
 
Številka:  032-02/2023 
 
 

AD B  3/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško – Radeče 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal namestnik predsednika KMVVI Marjan Kozmus. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Glasbene šole Laško – Radeče 
imenujeta Barbka Rode, Trsteniška ulica 4, Rimske Toplice, in Mateja Škorja, Sedraž 27a, 
Laško.  
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Številka:  032-02/2023 
 
 

AD B   3/5  Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice Sveta zavoda Celjskih lekarn 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal namestnik predsednika KMVVI Marjan Kozmus. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Celjskih lekarn za nadomestno 
članico imenuje Dorotejo Špec, Valentiničeva cesta 37a, Laško.  
 
Številka:  032-02/2023 
 
 

AD B  3/6  Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Zdravstvenega  
      doma Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal namestnik predsednika KMVVI Marjan Kozmus. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Zdravstvenega doma Laško za 
nadomestnega člana imenuje mag. Franca Vindišarja, dr. med., Sončna pot 7, Laško.  
 
Številka:  032-02/2023 
 
 

AD B  4    Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal namestnik predsednika KMVVI Marjan Kozmus. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se vsako leto do konca mandata 

novembrska sejnina vseh članov Občinskega sveta Laško, župana (višina ene 
sejnine se odbije od županove plače) in podžupana oz. podžupanov (višina ene 
sejnine se odbije od podžupanove nagrade) nakaže v dobrodelne namene. 

2. V kolikor je kdo izmed članov občinskega sveta odsoten na novembrski 
(slavnostni) seji, se v dobrodelne namene podari sejnina naslednje seje, na kateri 
je udeležen.  

3. Predlog komu in za kakšen namen se nakaže sejnina na predlog humanitarnih 
organizacij oblikuje Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, predlog pa 
potrdi občinski svet na novembrski seji. 

 
Številka:  032-02/2023 
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AD B 5   Predlog Rokovnika sej občinskega sveta in delovnih teles 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Rokovnik sej občinskega sveta za leto 2023 v predloženi 
vsebini. 
 
Številka: 032-05/2023 
 
 

AD B 6 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja: 
 

- Marjan Kozmus – SD (podano tudi pisno):  

• da se po časovnici spremlja realizacija projektov, ki so umeščeni v NRP; 

• kakšno časovnico ima kolesarska pot Tremerje – Laško? Obstoječe cestišče do odcepa 
na regionalno cesto Svetina-Laško je v katastrofalnem stanju.  

• poziv javnim zavodom, da se v večini oskrbujejo z lokalno pridelano hrano. Morda bi bilo 
smiselno narediti skupni sestanek s pridelovalci in porabniki (vrtci, šole) in to v najkrajšem 
možnem času, ker so pridelovalci vezani na sezonsko pridelavo. 

• sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠO-1 "Ureditev 
turistično rekreacijskih površin pri Planinskem domu Šmohor" 

• da se v program razvoja Občine Laško vključijo še naslednji projekti oz. jih je potrebno 
pripraviti, da lahko konkurirajo na javnih razpisih ali pa se sofinancirajo tudi iz 
integralnega proračuna Občine Laško: 
- KS Laško: za kvalitetno oskrbo s pitno vodo, vodovod Rifengozd, 
- KS Šentrupert: za kvalitetno oskrbo s pitno vodo, vodovod Šentrupert-Mačkovec-

Gorica, 
- KS Rečica: skrb za kvalitetno vzgojo in izobraževanje z izgradnjo telovadnice pri PŠ 

Rečica, 
- KS Marija Gradec: modernizacija širokopasovnega omrežja, 
- KS Zidani Most: modernizacija širokopasovnega omrežja, 
- KS Vrh nad Laškim: za izboljšanje prometne infrastrukture, obnovitev ceste Vrh nad 

Laškim-Grahovše-Trobni dol, 
- KS Sedraž: pločniki, razsvetljava, 
- KS Jurklošter: pločnik Jurklošter-Kartuzija, 
- KS Rimske Toplice: stanovanjska politika izgradnja doma upokojencev. 

 
Župan je odgovoril, da se bo poleg finančne konstrukcije pri projektih delala tudi časovnica. 
Glede kolesarske poti je povedal, da je bil včeraj sestanek, na katerem so usklajevali odprte 
točke s soglasodajalci. Projektant pripravlja končno rešitev in potek trase, ki bo šla v potrditev 
vsem soglasodajalcem. 

 
- Robert Medved – SDS (podano tudi pisno):  

Občina Laško kot ustanoviteljica javnega zavoda ZD Laško je odgovorna za dostopnost in 
kvalitetno izvajanje zdravstvenih storitev  za vse občanke in občane v Laški Občini. Občinske 
svetnice in občinski svetniki na čelu z županom pa s svojimi odločitvami prevzemamo velik 
del odgovornosti za izvajanje na nivoju primarne zdravstvene oskrbe. Glede na to, da se 
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trenutno zagotavlja prisotnost zdravnice/ka 24 ur na dan in 365 dni v letu, nas zanima 
naslednje: 
- ali je res, da se predvideva zasedba zdravnice/ka samo ob delovnih dneh in to od 8. do 20. 
ure? Namreč po nekih neuradnih informacijah se predvideva, da izgubimo dežurno 
zdravnico/ka, ter s tem hitro dostopnost do zdravstvenih storitev. Veliko truda in na koncu 
tudi sredstev je bilo vloženih v urgentni center, ki pa bo ostal neizkoriščen. Ravno tako vas 
naslavljam z vprašanjem urgentnega centra v Celju, ki že sedaj ne uspe v nekem razumnem 
času obravnavati vseh dospelih, kaj se bo dogajalo šele, ko bo tako rekoč ukinjen primarni 
nivo zdravstva ponoči, ob praznikih in nedeljah. Pritok bolnikov je že sedaj v urgentni center 
Celje tako velik, da so več-urne čakalne vrste na obravnavo. 
Apel poslanki Janji Sluga, da posreduje naprej jasno sporočilo, da glede na razvejanost same 
občine želimo, da v Laškem ostane dežurna služba 24 ur na dan. 
(G. Medved je še izrazil željo, da se na prihodnjem občinskem svetu v zvezi s tem izvede 
razprava ter sprejme sklep, ki se ga posreduje na Združenje občin Slovenije in Skupnost 
občin Slovenije.)  
- v sklopu te tematike se pojavljata dve novi vprašanji: kaj se bo glede na novo strategijo 
zagotavljanja primarnega zdravstva, ki jo pripravlja vlada, dogajalo s prizidkom k ZD Laško 
in tudi z zagotavljanjem gradnje parkirnih mest za koristnike zdravstvenih storitev. Namreč 
SDS je podal podporo projektu s pridržkom, da se v sklopu izgradnje prizidka zagotovijo 
parkirna mesta za koristnike storitev zdravstvene oskrbe. Plan o številu parkirnih mest (12) 
je milo rečeno podcenjevanje občank in občanov Občine Laško.       

   
 Župan je izpostavil, da so informacije o krajšem dežurstvu med 8. in 20. uro neuradne, zato  

se je težje vsebinsko opredeliti, ker ni uradnih izhodišč, do katerih bi se opredeljevali. 
Vsekakor pa se bodo zavzemali za to, da zdravstvena oskrba ne bo slabša. 
Glede parkirnih mest se bo zadeva pregledala, odgovor se bo pripravil do naslednje seje. 

 
- Borut Karl – MMOL: 

Glede na to, da se seje občinskega sveta izvajajo izmenično enkrat v Thermani Laško, enkrat 
v Rimskih termah, najem dvorane pa je v Laškem višji, je podal pobudo, da se več sej izvede 
v Rimskih Toplicah, razen če Thermana zniža ceno. Prav bi bilo, da se obema omogoči enak 
zaslužek.  

 
- Marjan Mačkošek – Gibanje Svoboda: 

Izrazil je mnenje, da bi se seje občinskega sveta morale izvajati na občini ali nekih drugih 
prostorih, ki so cenejši. Predlagal je, da se prouči zadeva, da se seje izvajajo cenovno čim 
bolj racionalno. 
 
Pojasnjeno je bilo, da je bila višina najema oz. uporabe dvorane za seje občinskega sveta 
izpostavljena že na seji KMVVI, kjer so člani po seji v zvezi s tem dobili podrobna pojasnila, 
v katerih so bili seznanjeni, da obe zdravilišči oglašujeta v Laškem biltenu. Tako se najem v 
celoti kompenzira s stroški oglaševanja obeh zdravilišč. Ta pojasnila se po današnji seji 
posredujejo še ostalim članom občinskega sveta.  

 
- Robert Medved – SDS:  

Že prejšnjemu županu je bilo predlagano, zdaj pa se predlaga tudi novemu, da si nabavi 
vozilo, ki kaže na ekološko ozaveščenost. 
Glede izpostavljenih stroškov najema sejnih dvoran je povedal, da zagovarja stališče, da v 
kolikor je občinski svet aktiven in dobro dela ter sprejema odločitve, ki bodo doprinesle k 
boljšemu življenju in gospodarskemu razvoju, strošek najema dvorane ni tako pomemben.  

 
- Janja Sluga – Gibanje Svoboda: 

V Gibanju Svoboda so se seznanili s pojasnili glede stroškov najema sejne dvorane; so 
mnenja, da je potrebno paziti na vsak strošek. Prosila je za informacijo, koliko točno stane 
občino Laški bilten. Koliko oseb na občini dela to glasilo, koliko časa porabi za to delo, koliko 
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stane tisk, koliko distribucija in kakšni so prilivi od oglaševanja. Tako bi se potem lahko 
proučilo ali je omenjena kompenzacija smiselna ali ne. Bilten izgleda bogato, zato bi bilo 
dobro ta strošek podrobno pogledati. 

 
- Matjaž Pikl – SLS:  

Izpostavil je, da je že v preteklosti predlagal, da se seje izvedejo v kateri izmed dvoran po 
drugih krajevnih skupnostih, ki so v lasti občine. Tako bi lahko prihranili denar, hkrati pa bi 
spoznali druge krajevne skupnosti in se bolje seznanili tudi s težavami, ki jih imajo.  

 
- Marjan Kozmus – SD: 

Prav je, da se vsi svetniki seznanijo s pojasnili, ki so jih dobili člani KMVVI. Menil je, da je 
prav, da se seje izvajajo tako kot se, saj so zdaj omogočeni dobri pogoji za delo občinskega 
sveta. Dvomi, da so takšni pogoji zagotovljeni po drugih krajevnih skupnostih (mize, stoli, 
ozvočenje, podaljški za prenosne računalnike, projektor, ipd.). Dobro bi bilo, če bi se seje 
lahko izvajale na občini, kar je v preteklosti že bila ideja - da bi se sejna soba uredila na 
podstrešju, vendar le-to statično ni primerno za takšen poseg. Mogoče bi se to lahko 
predebatiralo na kakšnem odboru, ni pa potrebna razprava o tem na občinskem svetu. 
Glede Laškega biltena je povedal, da so nekateri prav veseli, ko ga dobijo na dom, predvsem 
v perifernih krajih. Društvom veliko pomeni, da lahko v biltenu brezplačno objavljajo. Menil 
je, da je treba bilten obdržati, nadomestilo za ta strošek pa najti kje drugje. 
Župan se je strinjal, da je bilten koristen za občane, da lahko dobijo informacije tudi v tiskani 
obliki, saj dostop do interneta še ni omogočen povsod po občini. 

 
- Robert Medved – SDS: 

Pohvalil je Laški bilten, ki je kot občinsko glasilo eden redkih dobrih tiskanih medijev, ki je 
dobro pripravljen in bran; je odraz dejanskega življenja v naši občini. Strošek glede na celoten 
proračun je minimalen za možnost predstavitve posameznih društev, dela v občinskem 
svetu, občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih  itn. Za informiranje nikoli ne sme 
biti premalo denarja. Zavedati se moramo, da je v laški občini veliko starejših prebivalcev, ki 
nimajo znanja in možnosti dostopa do svetovnega spleta, zato takšno informiranje preko 
tiskanega občinskega glasila ne sme biti pod vprašajem. Vprašanje stroškov Laškega biltena 
je bilo izpostavljeno že pred leti in bilo je ugotovljeno, da ekipa Laškega biltena dela 
racionalno z minimalnimi stroški.  

 
- Janja Sluga – Gibanje Svoboda: 

Poudarila je, da ne nasprotuje izdaji Laškega biltena, bi se pa želela seznaniti s stroški, da 
se bodo v svetniški skupini lahko opredelili do tega, ali se to občinsko glasilo dela racionalno 
(v kakšni obliki in kako razkošno). 
  
Tanja Grabrijan je pojasnila, da se vsako leto pripravi poročilo o delu uredništva Laškega 
biltena za preteklo leto, ki se obravnava na marčevski ali aprilski seji občinskega sveta. Prav 
tako se priloži tudi načrt dela za tekoče leto, vključno s finančnim planom. Tako se bodo 
svetniki lahko seznanili z vsemi podatki na eni izmed naslednjih sej.  
 
Glede na obširno razpravo glede višine najema oz. uporabe sejne dvorane je bil podan še  
podatek, da je konkretno za tokratno sejo strošek 100 EUR. Za primerjavo je bil podan 
podatek, da je pa npr. sejnina enega občinskega svetnika strošek za občino 162 EUR, neto 
znesek, ki ga dobi občinski svetnik pa je 108 EUR. V primerjavi s tem strošek za dvorano ni 
pretiran, saj nudi vse za uspešno izvedbo seje. Preverjeno je že bilo npr. kako je z uporabo 
dvorane v Sindikalnem domu v Hudi Jami. Predsednik KD Rečica je povedal, da trenutno še 
nimajo pogojev ta takšno izvedbo seje občinskega sveta. Dvorana se daje sicer v uporabo 
za 50 EUR, s tem da je treba dvorano tudi očistiti, ker KS čiščenja nima zagotovljenega. Iz 
tega lahko sklepamo, da v takšnih dvoranah strošek predstavlja najmanj čiščenje, ozvočenje, 
dobro je imeti tudi podaljške za priključitev prenosnih računalnikov, projektor ipd.  
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Občinska svetnica Katja Goluh je dodala, da je Svet KS Rečica ravnokar povišal najem 
omenjene dvorane iz 50 na 100 EUR.  
 

 

AD B 8  Razno 

 
Župan je navzoče seznanil z imenovanjem podžupanov – nova podžupana sta Enej Kirn za naloge 
s področja družbenih dejavnosti in pravnih zadev ter Marjan Mačkošek za naloge s področja 
gospodarskih dejavnosti, investicij in krajevnih skupnosti.  
 
Podžupan Marjan Mačkošek je nagovoril navzoče. 
 
Župan je navzoče povabil na proslavo ob kulturnem prazniku s podelitvijo priznanj, ki bo 7. februarja 
v Kulturnem centru Laško. 
 
Naslednja seja občinskega sveta bo 1. marca, med drugim bo na dnevnem redu rebalans 
občinskega proračuna.  
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.15. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
               Župan Občine Laško 
          Marko Šantej 
           
 


