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Št.: 032-13/2017
Datum: 12. 7. 2017
ZAPISNIK
21. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 5. julija 2017, ob 17. uri, v Modri dvorani
Kongresnega centra Thermane Laško.
AD A Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Opravičili so se David Guček, Milan
Klenovšek, Jože Kotnik, Tatjana Seme in Jože Senica.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja
v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Stanka Jošt

župan
v. d. direktorice Občinske uprave

3.
4.
5.
6.

Uslužbenci občinske uprave:
Sandra Barachini
Tanja Grabrijan
Bojana Kustura
Dimitrij Gril

7.
8.

Andrej Kaluža
Luka Picej

Kabinet župana
Kabinet župana
Oddelek za proračun in javne finance
Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne
zadeve
Oddelek za GJS, okolje in prostor
Režijski obrat

9.
10.

Ostali vabljeni:
Matej Kovačič
Ksenija Mahnič

Geodetski zavod Celje
Adriaplin, d. o. o.

11.
12.
13.

Tisk, TV:
Boža Herek
Robert Gorjanc
Nina Slak

TV Krpan
NT - RC Celje
Štajerski val

AD A Sprejem dnevnega reda
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 21. redno sejo Občinskega
sveta Laško, sklicano na dan 5. 7. 2017, se razširi s točko:
5/3 – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Center
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za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek.
2. Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 21. redno sejo Občinskega
sveta Laško, sklicano na dan 5. 7. 2017, razširjen s točko 5/3, se sprejme v
predlagani vsebini.
Številka: 032-12/2017
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 20. seje z dne 24. 5. 2017
2. Potrditev realizacije sklepov 20. seje z dne 24. 5. 2017
3. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
3/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2016 in plan
gradnje za leto 2017
3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Laško – 1.
obravnava
3/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju občine Laško – skrajšani postopek
3/4 Poročilo o posledicah poplave zaradi močnih padavin dne 28. 4. 2017
4. Proračun in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
4/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 – skrajšani
postopek
4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – V.
dopolnitev
4/3 Ukinitev javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1729/1, 1729/3, 1731, vse k. o. Širje
5. Družbene dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško – skrajšani postopek
5/2 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
v občini Laško
6. Vprašanja in pobude
7. Razno
AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 20. seje Občinskega sveta Laško z dne 24. 5.
2017
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:

Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40
e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220

2

OBČINA

LAŠKO

OBČINSKI SVET

Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 20. seje z dne 24. 5. 2017.
Številka: 032-12/2017
AD B2 Sprejem realizacije sklepov 20. seje Občinskega sveta Laško z dne 24. 5.
2017
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je vprašal, če je bil odziv na poslani dopis glede
poplavne ogroženosti, ki ga je občinska uprava na pobudo SD poslala na ministrstvo za okolje in
prostor, sicer je predlagal, da se zadeva zaostri. Odgovorjeno je bilo, da odziva še ni, tako da bo
potrebno ponovno urgirati na pristojne organe.
V razpravi sta sodelovala: Marjan Kozmus – SD, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 20. redne seje z dne 24. 5. 2017.
Številka: 032-12/2017
AD B3/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2016 in
plan gradnje za leto 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu in razpravi na odboru, je podala Ksenija Mahnič iz
podjetja Adriaplin, d. o. o. Izpostavila je Pot na grad in Spodnjo Rečico, kjer naj bi se izgradnja
plinovodnega omrežja pričela v kratkem.
Na vprašanje, kdaj lahko plinovodno omrežje pričakujejo v Rimskih Toplicah, je bilo odgovorjeno,
da se novi primarni vodi gradijo le v primerih, ki so ekonomično upravičeni. Ker v Rimskih Toplicah
trenutno takšna izgradnja ni ekonomično upravičena, ne morejo pridobiti soglasja Agencije za
energijo, in posledično ne morejo pristopiti h gradnji. Agencija namreč preverja ekonomsko
upravičenost in rentabilnost, saj nova gradnja ne sme povzročiti dvig omrežnine za že obstoječe
odjemalce.
V razpravi sta sodelovala: Marija Zupanc – SMC, Ksenija Mahnič – Adriaplin, d. o. o.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja
Adriaplin v letu 2016 in plan gradnje za leto 2017 v predloženi vsebini.
Številka: 3601-01/2017
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AD B3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Laško – 1.
obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Matej Kovačič iz Geodetskega zavoda Celje.
Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je izpostavil 12. člen odloka, ki
določa oprostitve in olajšave plačevanja NUSZ za pravne subjekte in podjetnike posameznike.
Tu je bilo na pobudo odbora že dodano, da se NUSZ ne odmerja organizacijam, ki opravljajo
dejavnost zaščite in reševanja. Proučiti bi bilo še potrebno, ali se lahko med izjeme uvrsti tudi
društva.
V razpravi je bila izpostavljena neaktivnost države na tem področju in nesposobnost uveljavitve
nepremičninskega zakona.
V razpravi sta sodelovala: Matjaž Pikl – DeSUS, Robert Medved – SDS.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Laško v 1. obravnavi v predloženem besedilu.
2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala
pri pripravi odloka za 2. obravnavo.
Številka: 007-04/2017

AD B3/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju občine Laško – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je izpostavil pomisleke, ki so se porajali na
odboru: ali je pravilno, da se nekomu zaračuna 4,5 m³ vode, če jo je porabil le oz. manj kot 2 m³?
Pojasnjeno je bilo, da je predlagana sprememba nastala zaradi tistih porabnikov, ki imajo vodna
dovoljenja, hkrati pa tudi možnost uporabe javnega vodovoda, ki ga je zgradila občina. Če bi
občina sporočila državi, da se ti odjemalci lahko priključijo na javni vodovod, bi jim vodna
dovoljenja preklicala. Ker pa naj bi vodna dovoljena do leta 2021 večinoma prenehala veljati (če
bo zagotovljena uporaba javnega vodovoda, se vodna dovoljenja ne bodo podaljšala), se občina
ni odločila za takšno posredovanje, bi pa želela s spremembo odloka na drugačen način zagotoviti
uporabo javnega vodovoda. Obračun 4,5 m³ porabe po osebi oseb izhaja iz Uredbe o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode.
Na vprašanje koliko je povprečna poraba vode na osebo je bilo odgovorjeno, da je okrog 3,5 m³,
vendar je bilo dogovorjeno, da bodo sledili že omenjeni uredbi.
V razpravi je bil podan pomislek, da se bodo kljub tej spremembi plačilu izognili tisti, ki nimajo
vodnega dovoljenja, pa vseeno ne uporabljajo javnega vodovoda. Prav tako je bila izpostavljena
dilema, da se zaračuna 4,5 m³ porabe vode nekomu, ki ne porabi toliko zato, ker npr. zbira
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deževnico. Prav bi bilo, da se obračuna odpadne vode, glede porabe pitne vode pa bi bilo treba
zadevo še enkrat proučiti.
Izpostavljen je bil še primer kmetov in vrtnarjev, ki imajo porabo vode le v tistih mesecih, ko se
živina pase zunaj oz. se zalivajo vrtovi.
Glede na izpostavljene dileme je bilo predlagano, da se odlok ne sprejme po skrajšanem
postopku, ampak v 1. obravnavi, do 2. obravnave pa se zadeva še enkrat prouči.
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Pavel Teršek – N.Si, Matjaž Pikl – DeSUS, Stanko
Selič – neodv., Luka Picej – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško v 1. obravnavi v predloženem
besedilu.
2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti
upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo.
Številka: 007-06/2011
AD B3/4 Poročilo o posledicah poplave zaradi močnih padavin dne 28. 4. 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
*odide Robert Medved (17 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o posledicah poplave zaradi močnih
padavin dne 28. 4. 2017 v predloženi vsebini.
Številka: 330-06/2017
AD B4/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. Dodala je, da je v tem tednu
ministrstvo za finance objavilo nov izračun primerne porabe občin za leto 2017, ki je posledica
novele zakona o izvrševanju proračuna za leto 2017 in 2018. Le-ta določa novo višino
povprečnine (prej je bila 530 EUR, zdaj pa je 533 EUR), kar pomeni za občino 54.495 EUR večjo
primerno porabo, tako da bi za toliko lahko povečali prihodkovno stran proračuna. Ker je to
minimalna sprememba za proračun, bi se vnesla v proračun ob morebitnem naslednjem
rebalansu, v kolikor pa ga ne bo, bodo za toliko višja sredstva na računih konec letošnjega leta.

Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40
e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220

5

OBČINA

LAŠKO

OBČINSKI SVET

*pride Robert Medved (18 prisotnih)

Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je opozoril, da je veliko investicij,
ki bi že morale biti realizirane, prestavljenih v naslednji dve leti. Približno 200.000 EUR je bilo
namenjenih obnovi javnih poti, kar je bila posledica cca 30% povišanja cen izvajalcev del. Na tem
mestu se poraja vprašanje, ali projekti niso bili dobri ali so se res tako dvignile cene. Dodal je, da
bi bilo treba razmisliti, da bi se za obnovo javnih poti namenilo manj sredstev, ki jih zagotavlja 23.
člen, in bi se del sredstev raje namenil poplačilu dolga občine.
Pojasnjeno je bilo, da je bilo predvidenih več razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, zaradi
nekaterih pa se morajo projekti tudi spremeniti in preimenovati.
V razpravi sta sodelovala: Matjaž Pikl - DeSUS in Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2017 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2017 v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 v
predloženi vsebini.
Številka: 410-28/2015

AD B4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – V.
Dopolnitev
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje glede teniških igrišč v Marija Gradcu - če bo ta zemljišča
prevzela DRI, ali je predvidena nadomestna lokacija za teniška igrišča in kdaj naj bi se to časovno
realiziralo?
Pojasnjeno je bilo, da bi lahko bila nadomestna lokacija tenis igrišč v Debru na občinskem
zemljišču, vendar bodo na pobudo KS Marija Gradec in tamkajšnjega tenis kluba igrišča izvedena
na travnati lokaciji ob Savinji »dolvodno« od Peklarja. Predvidena so tri nova igrišča. Predhodno
je treba protipoplavno urediti Savinjo. S to zadevo je bila seznanjena Direkcija RS za
infrastrukturo, tako da je v prihodnjem tednu predviden sestanek na terenu, kjer si bodo vso
zadevo ogledali tudi cenilci.
V razpravi so sodelovali: Marko Šantej – MMOL, Roman Tušek – N.Si, Marjan Kozmus - SD,
Luka Picej – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško
za leto 2017 – V. dopolnitev v predloženi vsebini.
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Številka: 478-33/2016
AD B4/3 Ukinitev javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1729/1, 1729/3, 1731, vse k. o. Širje
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra v predloženi
vsebini.
Številka: 353-03/2016

AD B 5/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža
Trubarja Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža
Trubarja Laško v predloženi vsebini.
Številka: 007-03/2017
AD B 5/2 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu v občini Laško
*odide Marija Zupanc (17 prisotnih)

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč
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družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 12280-14/2017

AD B 5/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Center
za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Na vprašanje kaj je »escape room« je bilo pojasnjeno, da je to t. i. soba pobega. V njej 2-5 oseb
rešuje uganke, s katerimi se lahko rešijo iz sobe, za kar imajo na voljo 60 minut. Gre za zelo
popularno zabavno igro, tematika ugank pa bo povezana z občino Laško in pivovarstvom.
V razpravi sta sodelovala: Nuša Konec Juričič – SLS in Dimitrij Gril – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in
kulturo Laško sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
v predloženi vsebini.
Številka: 007-07/2012
AD B6 Vprašanja in pobude
-

-

-

-

-

Izvajalec, ki v okviru del na železniški progi odvaža zemljo na deponijo v Radoblje, je
poškodoval cesto, zato je bilo predlagano, da se zadeva preveri na terenu in ustrezno
ukrepa (vzpostavitev v prejšnje stanje).
Glede pobude, ki je bila v zvezi z okrepitvijo Policijske postaje Laško podana na
ministrstvo za notranje zadeve, je bilo predlagano, da se vztraja, da ostane aktivna
skupina za raziskavo področja drog.
Na avtobusni postaji Laško vozni redi visijo kar na stebrih – to bi se moralo urediti tako,
da se jih izobesi na posebnih pokritih tablah, kjer bi se lahko izobesila tudi druga
pomembna obvestila za potnike.
Na Ploščadi prijateljstva sta dva kontejnerja za smeti – zeleni je zelo hitro poln, tako da bi
bilo potrebno zagotoviti še dodatni kontejner.
V starem mestnem jedru je kar nekaj lokacij, kjer se kontejnerji hitro napolnijo (verjetno jih
uporabljajo še drugi in ne samo tisti, ki tam stanujejo), zato bi bilo smiselno na teh lokacijah
odvoz zagotoviti pogosteje, ker ni prostora za dodatne kontejnerje.
Kako daleč je priprava dokumentacije za obnovo lokalne ceste Brod - Gabrše v Zg. Rečici,
ki je predvidena v letu 2018?
V naslednjem letu bo 25-letnica pobratenja z nemško občino Pliezhausen, kar je treba
upoštevati pri planiranju dogodkov.
Doreči bi bilo potrebno zadeve glede širitve kanalizacijskega omrežja in uporabe malih
komunalnih čistilnih naprav in o tem obvestiti občane (lahko tudi preko Laškega biltena).
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Na vprašanje ali bo ob sredah vozil avtobus na relaciji Šentrupert – Laško je bilo
odgovorjeno, da bo, vendar samo v dopoldanskem času.
Kdo je zadolžen za izpraznjevanje košev na avtobusnih postajališčih v občini? Občani
ugotavljajo, da je kar nekaj postajališč, kjer se koši hitro napolnijo in bi zato moralo biti
organizirano redno izpraznjevanje (Sevce, postajališče pri Zdravilišču Laško, Širje - proti
Zidanem Mostu in v Kojzici, kjer je že skoraj t. i. divje odlagališče).
Predlagano je bilo, da se zemljišče v krožišču pred OŠ v Rimskih Toplicah zasadi z
rožami.
Podana je bila pobuda, da bi se uredila dovozna cesta do Aškerčevine. Tja se nameni
veliko turistov, dostop pa je zelo težaven.
Predlagano je bilo, da se na Stikovi in občinski spletni strani objavi prometna ureditev v
času festivala Pivo in cvetje, saj je uradna spletna stran festivala namenjena le
obiskovalcem.
Pojasnjeno je bilo, da vsi občani prejmejo še poseben festivalski časopis, kjer bodo
predstavljene vse potrebne informacije tudi v zvezi s prometno ureditvijo, ki pa ni drugačna
kot pretekla leta. Bistvena novost pri letošnjem festivalu so vstopnice, ki so brezplačne za
vse občane.
Posebnih prometnih dovolilnic na prireditvi Pivo in cvetje že zadnja tri leta ni več.
Opozorjeno je bilo na leseno vodno kolo pri Thermani Laško, kjer je potrebno popravilo,
saj ne deluje gumb, s katerim se prižge žarnica.

AD B7 Razno
Župan je navzoče povabil na Dan Laščanov ter v četrtek na pogostitev in ostale prireditve v okviru
festivala Pivo in cvetje.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 19.10.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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