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Št.: 032-08/2018
Datum: 13. 4. 2018
ZAPISNIK
24. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 28. marca 2018, ob 17. uri, v Modri
dvorani Kongresnega centra Thermane Laško.
AD A Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 17 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Opravičili so se David Guček, Milan
Klenovšek, Nuša Konec Juričič, Janez Benedek, Martin Klepej in Robert Medved.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja
v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Tina Rosina Košir

župan
direktorica Občinske uprave

3.
4.
5.
6.
7.

Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Andrej Flis
Dragica Čepin
Bojana Kustura
Dimitrij Gril

8.

Andrej Kaluža

Kabinet župana
Oddelek za gospodarski razvoj občine
Oddelek za proračun in javne finance
Oddelek za proračun in javne finance
Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne
zadeve
Oddelek za GJS, okolje in prostor

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ostali vabljeni:
Robert Bizjak
Zdenko Lesjak
Tomaž Ojsteršek
Gašper Salobir
Janja Knapič
Polonca Teršek
Jerica Laznik Mokotar
Andrej Podpečan
Marko Sajko

Storitveno podjetje Laško, d. o. o.
Medobčinski inšpektorat
Medobčinski inšpektorat
JSKD OI Laško
Zdravstveni dom Laško
CSD Laško
Vrtec Laško
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
OŠ Primoža Trubarja Laško

18.
19.
20.

Tisk, TV:
Boža Herek
Robert Gorjanc
Nina Slak

TV Krpan
NT - RC Celje
Štajerski val
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AD A Sprejem dnevnega reda
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 24. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 28. 3. 2018, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-08/2017
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 23. seje z dne 20. 12. 2017
2. Potrditev realizacije sklepov 23. seje z dne 20. 12. 2017
3. Splošne zadeve
3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto
2018 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2017
4. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
4/1 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod
v letu 2017
4/2 Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško –
skrajšani postopek
5. Družbene dejavnosti
5/1 Zaključna poročila za leto 2017:
a. Medobčinski inšpektorat
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
c. JZ Zdravstveni dom Laško
d. Center za socialno delo Laško
e. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
f. Vrtec Laško
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
i. Uredniški odbor Laškega biltena
j. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
5/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno
varstvenega zavoda Vrtec Laško – skrajšani postopek
5/3 Zaključno poročilo o prenovi kuhinje v Vrtcu Laško
6. Proračun in javne finance
6/1 Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2017- skrajšani postopek
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6/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2017 do 28. 2.
2018
7. Volitve in imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarski razvoj
občine
7/2 Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško
8. Vprašanja in pobude
9. Razno

AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 23. seje Občinskega sveta Laško z dne 20. 12.
2017
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 23. seje z dne 20. 12. 2017.
Številka: 032-14/2017
AD B2 Sprejem realizacije sklepov 23. seje Občinskega sveta Laško z dne 20. 12.
2017
V razpravi je bilo izpostavljeno območje Lahomnega, Reke in Tevč, kjer naj bi telefonski signal
pokrival operater A1, vendar se v njegovem omrežju tako kot v Telekomovem ne da pogovarjati.
Predlagano je bilo, da se glede prednovoletne okrasitve kraja Rimske Toplice pripravi bolj
strokoven odgovor.
V razpravi sta sodelovala: Roman Tušek – N.Si, Marija Zupanc – SMC.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 23. redne seje z dne 20. 12. 2017.
Številka: 032-14/2017
AD B3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto
2018 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu in razpravi na odboru, je podala Tina Rosina Košir.

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

3

OBČINA

LAŠKO

OBČINSKI SVET

Opozorila je na napako v gradivu: na strani 8 je napačna letnica v Lokalnem programu kulture –
pravilno je 2018-2021.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in rokovnik
za leto 2018 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2017 v predloženi vsebini.
Številka: 032-04/2017
AD B4/1 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih
vod v letu 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Robert Bizjak.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo 2017 za koncesijski projekt Laško za čiščenje
komunalnih odpadnih vod v predloženi vsebini.
Številka: 354-09/2018
AD B4/2 Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Laško – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Predsednik Odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je izpostavil, da v gradivu ni
navedeno, kakšne bodo finančne posledice uvedbe 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti
(za občinski proračun in za tiste, ki bodo potrebovali te storitve).
Pojasnjeno je bilo, da po dosedanjih informacijah proračun naj ne bi bil dodatno obremenjen,
stroški za svojce umrlih pa se bodo verjetno povišali – za koliko, se še ne ve.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Laško v predloženem besedilu.
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3. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v skladu s 4. členom Odloka o
pokopališkem redu na območju Občine Laško za izvajalca obvezne lokalne
gospodarske javne službe 24 urne dežurne službe pogrebne dejavnosti za območje
občine Laško določi Javno podjetje Komunala Laško, d.o.o..
Številka: 007-04/2008
AD B5/1 Zaključna poročila za leto 2017:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Medobčinski inšpektorat
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
JZ Zdravstveni dom Laško
Center za socialno delo Laško
JZ Glasbena šola Laško - Radeče
Vrtec Laško
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Uredniški odbor Laškega biltena
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško

Uvodno obrazložitev, povzeto po predstavitvah in razpravah na Odboru za družbene dejavnosti
in društva, je podal predsednik odbora Bojan Šipek:
Uredniški odbora Laškega biltena
Odgovorna urednica je izpostavila, da so bili v letu 2017 naročeni in plačani trije strokovni članki,
ki jih je napisala novinarka Nika Teraž. Vse ostale prispevke še vedno ustvarjajo bralci sami. V
lanskem letu je bila obeležena 10. obletnica Laškega biltena. Prireditev je bila izvedena v Muzeju
Laško, kjer je bila postavljena tudi razstava. Uredniški odbor je bil pohvaljen za dosedanje delo.
Medobčinski inšpektorat
Izpostavljeni so bili ukrepi za meritve hitrosti - izvedenih je bilo 227. Izvedenih je bilo tudi 258
ukrepov za preverjanje parkiranja. Na osnovi Odloka o oglaševanju, preverbi jumbo plakatov in
oglaševanja na javnih zemljiščih, je bilo obrazloženo, kje se mora zaračunati taksa in najemnina
za takšno oglaševanje. Oglaševanje na zasebnih zemljiščih ni v njihovi pristojnosti.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da se situacija glede parkiranja sicer izboljšuje, še vedno pa
obstajajo črne točke v Laškem, ki bi jih bilo potrebno še bolj nadzirat. To so glavna avtobusna
postaja v Laškem, pri PŠ Debro, kjer starši še vedno otroke pripeljejo skoraj pred vhod, ter točka
pod Pošto Slovenija, kjer se še vedno ustavljajo avtomobili kar na cesti ali celo na prehodu za
pešce.
Na odboru jih je zanimalo ali so pristojni tudi za nadzor parkirišča Zdravilišča Laško. Parkirišče ni
v njihovi pristojnosti, ker je v lasti Zdravilišča Laško. V primeru, da pa bi Zdravilišče Laško dalo
svoje parkirišče v upravljanje Občini Laško, bi bili pristojni.
Predstavniki Medobčinskega inšpektorata so vsako leto septembra ob začetku šolskega leta
prisotni v okviru varne poti v šolo - takrat opozarjajo starše na pravilno odlaganje otrok. V lanskem
letu je bil pri PŠ Debro zarisan tudi nov prehod za pešce, ki omogoča otrokom varno prečkanje
ceste od parkirišča do šole.
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JSKD, območna izpostava Laško
Dejavnosti ljubiteljske kulture v občini Laško odlično delujejo in se tudi udeležujejo organiziranih
območnih revij. V lanskem letu je začel delovati tudi foto krožek na OŠ Primoža Trubarja Laško
v sodelovanju z Društvom ŠMOCL. Izpostavil je pomanjkanje financ pri sofinanciranju obletnic
društev ter pomanjkanje spremljevalnih prostorov v Kulturnem centru Laško (predvsem pri večjih
prireditvah kot je npr. območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov, kjer sodeluje 340
otrok).
Vodja izpostave je še povedal, da finančno poročilo ni bilo priloženo, ker ga je s strani Javnega
sklada RS za kulturno dejavnost prejel šele ta dan. Povedal je, da je leto 2017 zaključil z minusom
2.000 EUR, ki je nastal predvsem zaradi financiranja prevoza udeležbe na regijskih srečanjih, ki
se jih je v lanskem letu udeležilo kar precej naših skupin, ki so se zelo dobro odrezale na
območnih revijah.
JZ Zdravstveni dom Laško
Direktorica je opozorila, da imajo največji problem s pomanjkanjem prostora in da so v
sodelovanju z občino že pripravili idejni projekt za prizidek k Zdravstvenemu domu Laško. Ves
čas se namreč trudijo, da bi pridobili nove programe, ki pa jih potem nimajo kje izvajati. V letu
2017 so pridobili nazaj koncesijo za zobozdravstvo v Rimskih Toplicah, tako za otroke kot za
odrasle. V letu 2018 pa so pridobili nov program fizioterapije za občane, za katerega že imajo
izbran kader, sredstva za nakup potrebnih pripomočkov, nimajo pa prostora za izvajanje. Podala
je pobudo, da bi se na področju zdravstva pripravila dolgoročna strategija, ki bi težila k razvoju
zdravstva v občini Laško.
CSD Laško
Direktorica je povedala, da so največji problem v letu 2017 predstavljale bolniške odsotnosti
delavk pri programu pomoč družini na domu, ki so ga na koncu uspešno zaključili. Izpostavljeno
je bilo dobro delovanje Hiše generacij in program psihosocialne pomoči. Kot zelo uspešen je bil
izpostavljen program Kresnice s 23 uporabniki, ki je namenjen osebam s težavami v duševnem
zdravju. Program je 70 % financiran s strani ministrstva in 30 % s strani občine.
Glasbena šola Laško – Radeče
Ravnateljica je povedala, da je bilo v okolici Glasbene šole že veliko postorjenega v okviru cestno
prometne varnosti otrok, ki prihajajo v šolo. Kljub temu je poudarila, da ob večji frekvenci otrok še
vedno vidi nevarnost predvsem pred glavnim vhodom v šolo ter dostopa otrok do šole. Podala je
predlog, da bi se uredil vhod v šolo z druge strani oziroma s strani Savinje. Člani so se strinjali s
pobudo ter podprli predlog, da bi se ob glasbeni šoli ukinil še kakšen parkirni prostor ter morebiti
postavila ograja.
Vrtec Laško
Ravnateljica je povedala, da se je novembra 2017 povišala cena programov zaradi spremembe
zakonodaje, in sicer se je zvišal plačilni razred skupini J in del skupine D, kar je posledično
povzročilo dvig cen storitev. V letu 2017 so tudi zaključili z obnovo kuhinje v Vrtcu Laško.
Ukvarjajo se tudi z usklajevanjem kadra v vrtcu, predvsem zaradi bolniških odsotnosti. Prostorska
stiska je še vedno v enotah Rimske Toplice in Sedraž, kjer pa že potekajo dogovori za rešitev
problematike.
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Poročilo je odbornikom predstavila bivša ravnateljica Manica Skok. Poudarila je socialni položaj
staršev v Rimskih Toplicah in povedala, da samo 1/3 staršev zmore samih plačevati šolsko
prehrano (malico in kosilo), 1/3 staršev ima subvencionirano šolsko prehrano (malico in kosilo),
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preostala 1/3 pa samo subvencionirano malico. Izpostavljeni sta bili izvedeni energetski sanaciji
PŠ Jurklošter in Sedraž. Ponovno je bilo izpostavljeno pomanjkanje ustrezne telovadnice. Za
telovadnico je že izdano gradbeno dovoljenje, čaka pa se na javni razpis ministrstva, kamor bi
projekt gradnje lahko prijavili.
OŠ Primoža Trubarja Laško
Ravnatelj je izpostavil izvedeno obnovo tal v telovadnici matične šole in prezračevanje kuhinje v
PŠ Debro. V teku je še energetska sanacija PŠ Vrh nad Laškim. Izpostavljeni so bili uspehi
pevcev in košarkarjev na državnem nivoju.
Izpostavljena je bila tudi prostorska stiska, saj prihajajo številčnejše generacije otrok. Naslednje
leto bo že en oddelek več v PŠ Debro.
V razpravi so bila izpostavljena slaba tla v telovadnici PŠ Debro. Pojasnjeno je bilo, da sta bili
obe telovadnici prijavljeni na razpis, vendar je več točk dosegla telovadnica v matični šoli, ker je
starejša, čeprav so tla v PŠ Debro bolj potrebna prenove.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
Predsednik sveta je povedal, da ima občina v lasti že dva merilca hitrosti, ki stojita v Laškem in v
Rimskih Toplicah. V programu dela za 2018 je planiran nakup še tretjega merilca hitrosti, ki pa bi
bil mobilen. Postavljen bi bil tam, kjer bi bil trenutno potreben, pri različnih podružničnih šolah in
ob cestah, kjer bi se opazile večje kršitve predpisane hitrosti.
Razprava je potekala le glede Zdravstvenega doma. Izpostavljene so bile pripombe starejših ljudi
– moti jih predvsem to, da je potrebno v čakalnicah čakati od ene, pa tudi do pet ur. Poleg tega
pa je problematično tudi telefonsko naročanje, saj je telefon dostikrat zaseden ali pa zvoni v
prazno. Boljše bi bilo elektronsko naročanje, čeprav je bilo tudi to problematično, ker ni bilo
odgovora, sedaj pa se je to izboljšalo.
Direktorica je pojasnila, da jim zavarovalnica zmanjšuje administrativni kader, hkrati pa povečuje
obseg dela medicinskih sester, ki so zelo obremenjene. Želijo si, da bi se pacienti več posluževali
elektronskega naročanja. Sicer so uvedene ure naročanja, saj je medicinska sestra sama v
ambulanti in če mora oskrbeti pacienta, se težko hkrati še oglaša na telefon. Preko združenj se
zavzemajo, da bi jim dodelili več administracije; razmišljali so, da bi uvedli informatorja. Povedala
je, da sta najbolj obremenjeni ambulanti dr. Zlatečanove in dr. Rateja, za njima sledi ambulanta
dr. Boriča, je pa odvisno od posameznega zdravnika, kakšno ima organizacijo.
V razpravi sta sodelovala: Jože Kotnik – DeSUS, Janja Knapič – ZD Laško.
Občinskim svetnikom se je predstavil novi ravnatelj OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice Andrej
Podpečan. Povedal je, da mu je mandat ravnatelja pričel teči 1. marca. 18 let je na tej šoli
poučeval fiziko in tehniko.
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 v letu 2017 v priloženi
vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
Območne izpostave Laško za leto 2017 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Zdravstvenega doma Laško za leto 2017
v priloženi vsebini.

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

7

OBČINA

LAŠKO

OBČINSKI SVET

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Centra za socialno delo Laško za leto 2017 v
priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Glasbene šole Laško - Radeče za leto 2017
v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Vrtca Laško za leto 2017 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Antona Aškerca Rimske
Toplice za leto 2017 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto
2017 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Uredniškega odbora Laškega biltena za leto
2017 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Laško za leto 2017 v priloženi vsebini.
Številka: 3550-15/2017

AD B5/2 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.
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 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: 007-01/2018

AD B5/3 Zaključno poročilo o prenovi kuhinje v Vrtcu Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo o obnovi centralne kuhinje v Vrtcu
Laško v predloženi vsebini.
2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ Vrtec Laško.
Številka: 602-21/2018
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AD B6/1 Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2017- skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2017 po
skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2017 v
predloženi vsebini.
Številka: 410-28/2015
AD B 6/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2017 do
28. 2. 2018
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije
za obdobje od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018.
Številka: 021-02/2015
AD B 7/1 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarski razvoj
občine
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se kot nadomestni član v Odbor za gospodarski
razvoj občine imenuje Rudolf Kavzer.
Številka: 032-02/2018
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AD B 7/2 Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško soglaša, da se za direktorico JZ Zdravstveni dom Laško imenuje mag.
Janjo Knapič, in sicer za štiriletno mandatno obdobje in v skrajšanem delovnem času (30
ur na teden).
Številka: 032-02/2018

AD B 8 Razno
Pod to točko so občinski svetniki dobili gradivo na mizo:
a.) Seznanitev s predlogom Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic za obravnavo na
občinskem svetu v zvezi s problematiko zagotavljanja zdravstvenih storitev v
Zdravstveni postaji Rimske Toplice;
b.) Seznanitev s predlogom občinske svetnice Marije Zupanc za obravnavo na
občinskem svetu v zvezi s spremembo projekta za izgradnjo zunanjih športnih
igrišč pri OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.
a.) Uvodno obrazložitev je podala direktorica OU Tina Rosina Košir. Ko je prejela predlog
Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic ( v nadaljevanju: CI) za obravnavo na občinskem
svetu v zvezi s problematiko zagotavljanja zdravstvenih storitev v Zdravstveni postaji
Rimske Toplice, je najprej pridobila odgovore na izpostavljene očitke CI od direktorice ZD
Laško mag. Janje Knapič. Nato je bil sklican sestanek, ki so se ga udeležile predstavnice
CI. Gre za bojazen krajanov, da se po odhodu zdravnice Grasselli ne bi več zagotavljala
kakovostna zdravstvena oskrba v Zdravstveni postaji Rimske Toplice. Dogovorjeno je bilo,
da se občinski svet o navedeni problematiki seznani na marčevski seji pod točko Razno.
Dogovorjeno je bilo tudi, da bo občina kot ustanoviteljica na zdravstveni dom naslovila
dopis, da se jo v bodoče seznani o takšnih podobnih primerih, da bo imela točne
informacije, ki jih bo lahko posredovala občanom. V zvezi z nastalo problematiko so bile
predstavnice CI seznanjene, da bo do končne rešitve delo v ZP Rimske Toplice urejeno
z nadomeščanjem. Razpis za novega zdravnika je še vedno odprt (v okviru ZD Laško so
celo odprti razpisi za štiri zdravnike).
Župan je dodal, da se krajani bojijo, da bi se ZP zaprla, vendar o tem nikoli ni bilo govora.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, zakaj zdravnica, ki nadomešča Grassellijevo, ne
sprejema njenih pacientov. Pacienti so zmedeni, saj ne vedo, kam dati kartoteko oz. za
katerega zdravniku naj se opredelijo.
Direktorica ZD je pojasnila sistem zdravstva v občini: glavna financerka, in hkrati tista, ki
postavlja normative, je zdravstvena zavarovalnica; le-ta plača 2.100 količnikov na
zdravnika; na celotno občino nam pripada 4,43 splošnega zdravnika. ZD Laško jih
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zaposluje več. Povedala je, da kadrovske strukture niso imeli namena spreminjati. Žal niso
mogli uresničiti zahtev zdravnice Grasselli, saj bi to sprožilo finančni plaz, ki bi bil lahko
poguben za celotno zdravstveno situacijo naše občine. Prekinitev delovnega razmerja je
bila njena odločitev. Zdravstvena oskrba je kljub temu v ZP Rimske Toplice še vedno
zagotovljena. Zavarovalnica v takih primerih odhoda zdravnika pošlje obvestila vsem
pacientom, da si naj izberejo drugega zdravnika. Glede na to, kateri izmed zdravnikov so
še prosti (glede na normative še ne dosegajo kvoto), so bili pacienti hkrati obveščeni, da
lahko izbirajo med dr. Boričem, dr. Ivačičem in dr. Knezovo. Za dr. Slavić Bogunović, ki
deluje v ambulanti dr. Grassellijeve, se pacienti še ne morejo opredeliti, ker je
specializantka. Pacienti so v ZP oskrbljeni kljub temu, da nimajo opredeljenega zdravnika,
saj to ni pogoj za oskrbo. Izpostavila je še zahtevo CI, da naj od 1. maja v ZP delujeta dve
ambulanti. Pojasnila je, da sta zadnjih nekaj mesecev res delovali obe ambulanti (dr.
Grasselli in dr. Knez) pet dni na teden, pred tem pa je ambulanta dr. Grassellijeve delovala
štiri dni v tednu. Obe zdravnici skupaj sta imeli tudi cca 400 pacientov iz Laškega, ki so se
morali voziti v Rimske Toplice - za te paciente bi si želeli zagotoviti ambulanto v Laškem,
za kar pa je treba predhodno rešiti prostorsko stisko. Trenutno deluje prva ambulanta pet
dni na teden (od tega en dan v Jurkloštru), druga ambulanta pa 3-4 dni na teden. Tako je
vedno ena ambulanta odprta, kakor je bilo že v preteklosti, saj sta se zdravnici vedno
nadomeščali. Dodala je še, da se zdravniki zelo zavzemajo za novo postavitev normativov
– okrog 1.500 količnikov na zdravnika.
Na vprašanje, kako se bo uredilo, ko bo dr. Knezova odšla na porodniško, je bilo
pojasnjeno, da je nadomeščanje porodniške dogovorjeno s specializantom, ki z junijem
končuje specializacijo, odprt pa je tudi razpis za zdravnika, če bi se slučajno kateri prijavil
in bi potem on nadomeščal porodniško. Do novembra opravlja specializacijo tudi dr. Slavić
Bogunovićeva. Na vprašanje ali se bo za specializanta po končani specializaciji lahko
opredelilo, je bilo pojasnjeno, da ne, ker bo samo nadomeščal dr. Knezovo, hkrati pa ima
tudi druge ambicije - v okviru ZD Laško si želi delati na urgentni medicini.
b.) Tudi uvodno obrazložitev druge točke je podala direktorica OU Tina Rosina Košir.
Povedala je, da je bil tudi v zvezi s to pobudo sklican sestanek s predlagateljico,
predsednikom KS, ravnateljem OŠ in predsednikom tamkajšnjega športnega društva.
Predlagateljica je predlagala, da bi se zunanjim igriščem ob telovadnici dodala še tekaška
steza. Glede na to je bila podana rešitev, da bi se tenis igrišči postavili na drugi lokaciji, in
sicer pri uvozu k zdravilišču. Dogovorjeno je bilo, da se pripravi osnutek končnega projekta
tenis igrišč in da se naroči popravljen izris zunanjih igrišč ob OŠ Antona Aškerca, nato pa
se vse zainteresirane povabi na ponovni sestanek, da se zadeve še enkrat predebatirajo,
potem pa se gre v spremembo gradbenega dovoljenja.
Na vprašanje, kaj navedeno pomeni v finančnem smislu, je bilo odgovorjeno, da je o tem
še težko govoriti – finančna konstrukcija se bo lahko naredila po pridobitvi omenjenih
izrisov. Upamo, da bo kakšen razpis za nepovratna sredstva, na katerega bi se lahko
prijavili s takšnim projektom.
Zupančeva je izpostavila očitek, da je občina leta 2008 oz. 2009 pripravila projekt o
zunanjih igriščih brez da bi koga vprašala za ideje in nasvete. Župan je to zanikal –
povedal je, da so takrat predlog usklajevali v prvi vrsti z ravnateljico OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice, s podžupanom Senico, ki je bil takrat predsednik KS Rimske Toplice in
takratnim predsednikom športnega društva Marjanom Stopinškom. Zupančeva je prosila
za zapisnik navedenega sestanka. Po njenem mnenju so bili takrat krajani oškodovani za
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dve igrišči – tenis igrišča naj ne bi bilo več, košarkarsko igrišče pa naj bi bilo v zmanjšani
dimenziji. Zato je krajan g. Potušek pripravil načrt, ki naj bi imel vsa igrišča in kot dodatek
tudi tekaško stezo. Ta predlog je bil predstavljen vsem društvom v Rimskih Toplicah, ki so
sprejela sklep, da ne želijo, da se površine zunanjih igrišč zmanjšajo. S tem predlogom
načrta so prišli do nje, zato je pripravila pobudo za obravnavo te tematike na občinskem
svetu. Ko je bil sklican sestanek na občini, je želela, da bi se ga udeležili predstavniki vseh
društev, ki so sprejeli zgoraj navedeni sklep. Želi si konkretnih zagotovil za realizacijo
predloga, zato poziva občinsko upravo, da do naslednje seje pripravi osnutek projekta
(obeh variant) s finančno oceno in predvidenimi roki izvedbe.
Senica je pojasnil dejanja v preteklosti, zaradi katerih nova telovadnica v preteklosti ni bila
zgrajena. Za projekt bi lahko pridobili sredstva na ministrstvu, če bi zmanjšati dimenzije
telovadnice, s tem pa se nekateri niso strinjali in so zahtevali, da se vztraja pri večjih
dimenzijah – zahtevali so namreč telovadnico dolžine 54 m (takšno kot Tri lilije). Po tem
obdobju pa ni bilo več ustreznih razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev. Dodal je še,
da se mu zdi predlog ločene lokacije tenis igrišč boljši, saj tenis igrajo rekreativci v
dopoldanskem času, kar je v primeru, da je tenis igrišče ob šoli, lahko moteče za učence.
Direktorica Občinske uprave je še dodatno pojasnila, da je v predlog občine vključen
predlog predlagateljice (tri igrišča in tekaška steza), s tem da je spremenjena le lokacija
za tenis igrišča. Predlagateljičin predlog je namreč predvideval postavitev igrišč na
zasebnih zemljiščih, predlagana dislocirana zemljišča za tenis igrišča pa so v lasti občine.
Res pa je, da bo ta projekt lahko realiziran le s pomočjo evropskih sredstev, zato se bo
lahko pripravil terminski plan komaj po uspešni prijavi za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zato pa je potrebno imeti pripravljen projekt, da se bomo z njim lahko prijavili, če bo v
prihodnosti odprt kakšen ustrezen razpis. Dodala je še, da so na sestanek od društev
vabili predstavnika športnega društva, ker gre za športna igrišča in je pomemba tudi
pravilna postavitev teh igrišč. Na sestanku so se vsi strinjali, da je nadgrajeni predlog,
dober.
V razpravi so sodelovali: Marija Zupanc – SMC, Jože Senica – N.Si, Zvonko Gračner – Lista
gasilcev OL, Janko Cesar – SLS, Martin Teraž – SD, Matjaž Pikl – DeSUS, Janja Knapič – ZD
Laško, Tina Rosina Košir – direktorica OU, Franc Zdolšek – župan.
AD B 9 Vprašanja in pobude
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja:
• Problematika umazane Ične – poiskati je treba rešitev v zvezi z odlagališčem Unično;
Pojasnjeno je bilo, da je bila na občinski spletni strani objavljena izjava za javnost. 8.
marca je namreč na pobudo župana Občine Hrastnik Mirana Jeriča potekal drugi sestanek
med predstavniki Občin Hrastnik in Laško, vodstvom družbe CEROZ ter predstavniki
krajanov KS Sedraž. Dogovorjeno je bilo, da vodstvo družbe v roku 1 meseca pripravi
nabor ukrepov, ki bodo odpravili težave, ki se pojavljajo pri delovanju CEROZ-a.
• Obvozna cesta Brezno – Sedraž – baje je že nekaj zakoličeno za odmero, lastniki zemljišč
pa ne vedo ali bo šlo za odkup ali brezplačni prenos;
Pojasnjeno je bilo, da se dela odmera, da se definira trasa. Z lastniki potekajo dogovori o
prenosu odmerjenih zemljišč.
• Na Ministrstvo za infrastrukturo naj se poda pobuda za čiščenje odpadkov ob glavni cesti
Celje – Zidani Most, Celje – Hrastnik.
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Kako je z belimi lisami širokopasovnega omrežja?
Pojasnjeno je bilo, da se je vloga občin pri projektu gradnje širokopasovnega območja
spremenila – po novem niso več upravičenci do pridobitve nepovratnih sredstev občine,
ampak operaterji širokopasovnih omrežij. Občina je v preteklosti sprejela načrt
širokopasovnega omrežja, ki ga operaterji nekako morajo upoštevati, vsaj tako je pojasnilo
Ministrstvo za javno upravo, ki vodi ta projekt. Zdaj je odvisno, kako se bodo na razpis
odzvali operaterji, saj naj bi bilo 1.200 EUR na gospodinjstvo oz. hišno številko premalo,
da bi se jim splačalo prijaviti na razpis; Ministrstvo za javno upravo je mnenja, da bi se
lahko tiste hiše, ki so bolj blizu med seboj, kompenzirale s tistimi, ki so na bolj oddaljenih
lokacijah. Rok za prijavo je bil podaljšan na mesec maj. V ta razpis je na območju Občine
Laško zajetih 720 gospodinjstev.
Druga zadeva je projekt RU-NE, ki ga je prijavilo podjetje Vahta (RUNE-SI, d. o. o.) in
zajema precej več gospodinjstev na območju naše občine.
Težava je v tem, da ministrstvo ne da informacije, kateri operaterji so na določeni točki
izrazili tržni interes. Določeni operaterji, ki se bodo prijavili na razpis, ne vedo, ali bodo
lahko uporabljali njihovo vejo, na katero bi se lahko kasneje priključili, da ne bi rabili graditi
nove telekomunikacijske hrbtenice. Druga težava je v tem, da bo operater, ki se bo za
določeno območje prijavil, moral pokriti vse bele lise v občini.
Za lokalno cesto Vrh nad Laškim - Velike Grahovše naj se uredi lastništvo;
Ureditev parkirišča pred gasilskim domom na Vrhu nad Laškim;
V Hudi jami so igrišča dobro koriščena, tako da jim primanjkuje parkirišč v času vadb;
V zvezi s teniškimi igrišči je bil podan predlog, da bi se vzpostavilo partnerstvo z zdravilišči,
saj bi takšna dodatna možnost za rekreacijo lahko bila del ponudbe za njihove goste;
Podana je bila pohvala za vzpostavitev drsališča v decembru in januarju ter ugodne cene
za izposojo drsalk;
Še vedno ostaja velika želja po ureditvi velikega travnatega igrišča;
Problematika Aškerčevega trga, ki je v času maš polno zaseden z avtomobili (tudi na
površinah, ki niso namenjene parkiranju vozil) - podan je bil predlog za vris intervencijske
poti;
Pojasnjeno je bilo, da je bil promet čez Aškerčev trg sprva enosmerno urejen, potem pa
je bila iniciativa za dvosmeren promet mimo pivnice in od takrat naprej prihaja do te
problematike; naročen je projekt ureditve starega mestnega jedra na Zbornici za
arhitekturo in prostor Slovenije, ki naj bi vseboval tudi ustrezne rešitve za ureditev
prometnega režima;
Podana je bila pohvala obnovljenim prostorom Šmocla oz. Otročjega centra, ki je primeren
za praznovanje otroških rojstnih dni, za kar so starši zelo hvaležni;
Starodavno obzidje pri Kartuziji Jurklošter razpada – potrebna bi bila sanacija (če le-ta ni
možna, pa naj se poruši – v takšnem stanju kot je, ne more več biti);

Navzoči so bili povabljeni na Olepševalno akcijo v Laškem, ki je projekt združenih društev v
Laškem v sodelovanju z občino, krajevno skupnostjo, komunalo in Thermano, in sicer v soboto,
7. aprila, ob 9. uri v Laškem. Ta društva lahko čistijo samo na območjih, ki niso nevarna, kar
pomeni, da bi bilo potrebno angažirati pristojne službe še za čiščenje brežin Savinje (predvsem
na predelih, kjer so na brežini drevesa, na katerih se zaustavljajo odpadki.
Poleg Olepševalne akcije bo 7. aprila na parkirišču pri Kulturnem centru potekal dogodek Dan za
spremembe, ki je vseslovenska akcija Slovenske filantropije. V aprilu se bodo zvrstile tudi
posamezne čistilne akcije po posameznih krajevnih skupnostih.
Naslednja seja bo 25. 4. 2018.
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V razpravi so sodelovali: Zvonko Gračner – Lista gasilcev OL, Matjaž Pikl – DeSUS, Stanko Selič
– neodvisni, Bojan Šipek – MMOL, Tatjana Seme – SMC, Janko Cesar – SLS, Marko Šantej MMOL, Andrej Kaluža – OU, Andrej Flis – OU, Franc Zdolšek – župan.

*************************************************
Seja je bila zaključena ob 19.45.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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