
 
 
 

 

Št.: 032-13/2021  
Datum: 15. 10. 2021  
 

Z A P I S N I K 
 
16. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 29. 9. 2021, ob 17. uri, v Rimskih termah. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 19 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost so opravičili Danijela Bevk 
Knez, Barbara Jančič in Enej Kirn. Barbka Rode je prišla z zamudo. 
 
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja v 
spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Franc Zdolšek župan 

2. Tina Rosina direktorica 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3.  Tanja Grabrijan Kabinet župana 

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

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

6.  Andrej Flis Oddelek za gospodarske dejavnosti 

7. Stanka Jošt Oddelek za gospodarske dejavnosti 

8.  Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

   

 Ostali vabljeni:  

9. Irena Povalej IUP, d.o.o., Celje 

   

 Tisk, TV:  

10. Boža Herek TV Krpan 

11. Jurij Šuhel TV Laško 

 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Na mizo je bilo že po elektronski pošti posredovano dodatno gradivo, zaradi katerega je župan je 
predlagal, da se dnevni red razširi s točko 9/3 – Imenovanje članov Razvojnega sveta Savinjske 
regije za programsko obdobje 2021-2027. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
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Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 16. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 29. 9. 2021, se razširi s točko 9/3 – Imenovanje članov Razvojnega sveta 
Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027. 
 
Dnevni red, razširjen s točko 9/3, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-13/2021 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    

 
1. Sprejem zapisnika 15. seje z dne 26. 5. 2021 

 
2. Sprejem zapisnika 6. dopisne seje z dne 24. 8. 2021 

 
3. Realizacija sklepov 15. seje z dne 26. 5. 2021 

 
4. Realizacija sklepa 6. dopisne seje z dne 24. 8. 2021 

 
5. Proračun in javne finance 

5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija  
      2021 z oceno realizacije za leto 2021 
5/2 Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine  
      Laško za leto 2021 – IV. dopolnitev 

 
6. Področje gospodarstva 

6/1 Zaključno poročilo o izvedbi investicije TIC Rimske Toplice 
 

7. Področje okolja in prostora 
7/1 Predlog  Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine  
      Laško – SD OPN2 – skrajšani postopek 
7/2 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na          
      posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k. o. Olešče (1031) 
7/3 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih  
      izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro      
      – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih 
       

8. Področje družbenih dejavnosti  
           8/1 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v  
                 občini Laško 
 

9. Imenovanja 
9/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2021 
9/2 Predlog Mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice Vrtca Laško 
9/3 Imenovanje članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021- 
      2027 
 

10. Vprašanja in pobude 
 

11. Razno 
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AD  B 1  Sprejem zapisnika 15. seje Občinskega sveta Laško z dne 26. 5. 2021 

 
Razprave ni bilo.   
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 15. redne seje z dne 26. 5. 2021. 
   

Številka:  032-12/2021 
 
 

AD B 2 Sprejem zapisnika 6. dopisne seje z dne 24. 8. 2021 

 
Razprave ni bilo.   
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 6. dopisne seje z dne 24. 8. 2021. 
 
Številka:  032-14/2021 
 
 

AD  B 3 Sprejem realizacije sklepov 15. seje Občinskega sveta Laško z dne 26. 5. 2021 

 
*pride Barbka Rode (20 prisotnih) 

 
Na prejšnji seji je bila izpostavljena (ne)varnost na odseku Ceste na Svetino med hišnimi številkami 
9 – 16. Prejet je bil odgovor, da ni neke nevarnosti, da je odsek dovolj pregleden, čeprav so izkušnje 
drugačne. Pod Pečniki je bila zgrajena nova škarpa, ki pa se ni nadaljevala še cca 40 m iz znanih 
razlogov. Ta odsek uporabljajo tako otroci kot turisti, stanovalci. G. Medved je bil s strani Bregarjevih 
in Aleševih, ko je šel peš mimo tega odseka, deležen neprimernih izrazov. Njegov namen je bil 
dobronamerno opozoriti na nevarnost odseka, bil pa je razumljen kot da s tem posega v njihov 
prostor.  
 
V razpravi je sodeloval Robert Medved – SDS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 15. redne seje z dne 26. 5. 2021.  
 
Številka:  032-12/2021 
 
 

AD B 4 Realizacija sklepa 6. dopisne seje z dne 24. 8. 2021 

 
Razprave ni bilo.   
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 6. dopisne seje z dne 24. 8. 2021. 
 
Številka:  032-14/2021 
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AD B 5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija  
               2021 z oceno realizacije za leto 2021 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. 
januarja do 30. junija 2021 z oceno realizacije za leto 2021. 
 
Številka:  410-11/2019 
 
 

AD B 5/2 Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem  
                Občine Laško za leto 2021 – IV. dopolnitev 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Laško za leto 2021 – IV. dopolnitev.  
 
Številka:  478-47/2019 
 
 

AD B 6/1 Zaključno poročilo o izvedbi investicije TIC Rimske Toplice 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije TIC Rimske 

Toplice. 
2. Objekt TIC Rimske Toplice z opremo se preda v upravljanje Zavodu STIK Laško. 

 
Številka:  41010-255/2017 
 
 

AD B   7/1  Predlog  Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta  
                  Občine Laško – SD OPN2 – skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Irena Povalej z Inštituta za urejanje prostora IUP, 
d. o. o. 
 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje ali povečanje eksploatacije pomeni tudi večjo grožnjo za  
stanovanjske hiše, ki so v bližini. Odgovorjeno je bilo, da se v OPN opredeli zgolj namenska raba 
prostora, ki je bila usklajena s pridobljeno rudarsko pravico, opredeljena pa je tudi obveza izdelave 
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občinskega podrobnega prostorskega načrta. Gre za podrobnejši dokument, v katerem se bo 
natančno opredelilo vse -  ureditve, posege, vplive na okolje (tudi na stanovanjske stavbe).  
 
V Laškem sta trenutno dva aktivna kamnoloma – Gratex in Apnenec. Za oba kamnoloma sta v 
izdelavi občinska podrobna prostorska načrta, kar je pogoj za nadaljevanje izvajanje koncesije. 
Osnova za izdelavo OPPN pa je OPN.   
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Irena Povalej – IUP, d. o. o., Andrej Kaluža – OU. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu občine Laško – SD OPN2 po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu občine Laško – SD OPN2 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  3500-01/2021 
 
 

AD B   7/2  Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča  
                   na posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k. o. Olešče  
                  (1031) 

 
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 lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k. o. Olešče (1031) 
v predloženi vsebini. 
 
Številka:  3503-03/2021 
 
 

AD B  7/3 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih  
                 izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS  
                 2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža. 
 
V razpravi je bilo postavljeno naslednje vprašanje: v začetnih načrtih gostinska dejavnost v tem 
objektu ni bila predvidena. Ali se je potreba po gostinski dejavnosti ugotovila šele naknadno? 
 
Pojasnjeno je bilo, da je bil postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt ob teniških 
igriščih v takšni obliki lažje izvedljiv. Tako se bo zdaj spremenila namembnost samo za določen del 
objekta in ne za celoto. 
 
V razpravi sta sodelovala: Boštjan Vrščaj – Lista LL in Andrej Kaluža – OU. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 
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2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih v predloženi 
vsebini.  
 
Številka:  3503-05/2021 
 
 

AD B  8/1  Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na  
                  domu v občini Laško 

 
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 
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini.  
 
Številka:  122-317/2021 
 
 

AD B 9/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2021 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.  
 
*odide Alenka Barlič (19 prisotnih) 

 
V razpravi je bilo povedano, da bi bilo prav, da se v zvezi s predlaganim kandidatom za občinsko 
priznanje Albinom Simoničem izpostavi še, koliko je bilo narejenega med delovanjem Plezalnega 
kluba Laško (katerega soustanovitelj je bil Simonič) med leti 1998 – 2008. Organiziranih je bilo veliko 
tekmovanj in tekmovalci so dosegali odlične rezultate na državnem nivoju. Najboljša lokacija za 
plezanje je bila na graščinskem dvorišču, leta 2002 pa je bil izdelan tudi projekt za izgradnjo 
plezalnega centra pri PŠ Debro. Predlagano je bilo, da bi občina pomagala k vzpostavitvi ponovne 
uspešnosti delovanja Plezalnega kluba Laško. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
V letu 2021 se podelijo naslednja občinska priznanja:  

1. Zlati grb se podeli Slavici Šmerc za dolgoletno uspešno delo na področju vzgoje in 
izobraževanja. 
Zlati grb se podeli Vladu Marotu za dolgoletno prizadevno delo na družbenem in 
humanitarnem področju. 

2. Srebrni grb se podeli Tomažu Jernejšku za izjemne športne dosežke. 
Srebrni grb se podeli Zdenku Lipovšku za dolgoletno prizadevno delo v Košarkarskem 
klubu Laško. 
Srebrni grb se podeli Danijelu Medvedu za dolgoletno uspešno delo na gospodarskem 
področju. 
Srebrni grb se podeli Albinu Simoniču za zasluge na področju razvoja in popularizacije 
športnega plezanja. 

3. Bronasti grb se podeli Dragu Hriberšku za prizadevno delo pri urejanju javnih cvetličnih 
nasadov in zelenih površin. 
Bronasti grb se podeli Janezu Pušniku Alešu za aktivno in predano delo v Krajevni 
skupnosti Laško. 

 
Številka: 430-17/2021 
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AD B 9/2 Predlog Mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice Vrtca Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje h kandidaturi Jerice Laznik Mokotar in Ksenije 
Ulaga za ravnateljico Vrtca Laško. 
 
Številka: 032-06/2021 
 
 

AD B  9/3 Imenovanje članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje  
                 2021-2027 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Flis. 
 
*pride Alenka Barlič (20 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju članov Razvojnega sveta Savinjske regije 
za programsko obdobje 2021-2027. 
 
Številka: 303-06/2020 
 
*odide Polonca Teršek (19 prisotnih) 

 
 

AD B 7 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja: 

- Bojan Šipek – MMOL: 
o Vrtec Debro se sooča s prostorsko stisko, saj se vpis otrok vseskozi povečuje. Ta 

problem se izpostavlja že nekaj časa. Če se bodo na območju Ceste v Rečico gradili 
novi bloki, bo ta problem še večji.  

o Kaj je še potrebno za gradnjo blokov na Cesti v Rečico? 
o Vsako leto je zelo vzorno očiščena brežina Savinje na območju Celje – Tremerje. Ali 

se lahko to izvede tudi v naši občini? 
o Pridobitev e-koles v Hudi jami predstavlja zelo dobro zaokroženo športno 

infrastrukturo. Poda se pobudo, da se takšne e-postaje postavile še v drugih krajevnih 
skupnostih. 
 

- Barbka Rode - MMOL: 
o OPPN za območje Kamnoloma Rečica: odgovor na na prejšnji seji zastavljeno 

vprašanje je nepopoln; do naslednje seje naj se pripravijo konkretni odgovori. 
Kako se namerava vrednotiti nulto stanje na dveh kulturnih spomenikih (cerkev sv. 
Mihaela na Šmihelu in cerkev sv. Katarine na Kuretnem, ki ležita v neposredni bližini 
kamnoloma in sta bili v decembrskem potresu močno poškodovani)? Je kot nulto 
stanje mišljeno trenutno stanje ali je pred popisom nultega stanja predvidena obnova 
oz. sanacija škode na dotičnih cerkvah? Kdo bo odgovoren za sanacijo škode na 
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cerkvah in kdo bo stroškovno kril sanacijo v primeru nadaljnjih poškodb? Bo prispeval 
tudi upravljavec kamnoloma? Glede na trenutno pripravljen osnutek OPPN je 
upravljavec namreč izključen od kakršnekoli odgovornosti.  
Ponovno je bila podana pobuda za izvedbo meritev in izdelavo ocene vpliva na 
okoliške objekte pred sprejetjem OPPN, ponovna ocena škode in popis stanja preden 
gre OPPN v obravnavo na odbore in občinski svet ter vključitev vseh naslovov v 
Kuretnem in na Šmihelu, najmanj pa obeh kulturnih spomenikov v vplivno območje 
kamnoloma.  

o Kako daleč je priprava gradnje telovadnice na OŠ Rimske Toplice? Kdaj se bo 
gradnja pričela? Ali se gradnja telovadnice kakorkoli izključuje z gradnjo prizidka k 
ZD Laško? 

 
- Janko Cesar – SLS:  

o Pohvala za  realizacijo pobude za ureditev in razširitev regionalne ceste Rimske 
Toplice – Jurklošter na odseku Einšnit. Ali se bo uredil tudi odsek do mostu čez 
Gračnico? 

o V planu so sanacije plazov – kdaj bodo realizirane tiste, za katere je že pripravljena 
dokumentacija? 

o Ali se bodo uredili parkirni prostori pred Vrtcem Laško oz. ali se bo realiziral odkup 
garaž za namen razširitve parkirnih prostorov?  
 

- Robert Medved – SDS: 
o Ali glede na povečana evropska sredstva za CZ Občina Laško sodeluje pri nabavi 

specialnega vozila? Kakšno je trenutno stanje CZ v Laškem? Ali so problemi v 
osnovnih sredstvih ali v kadrih? 

o 14. septembra je vlada obiskala Savinjsko regijo, v Laškem je bil notranji minister 
Hojs – ali je bilo kaj dogovorjeno za obnovo oz. novogradnjo Policijske postaje, ki je 
v katastrofalnem stanju? 

o Gradnja krožišča v Laškem: problem zaradi zgoščenega prometa v jutranjih urah; 
fizično bi bilo potrebno upravljati promet že od 5.30 ali 6. ure, ne samo od 7. do 8. 
ure.  

o Pobuda za ureditev javne razsvetljave in kanalizacije na Kopitarjevi in Čopovi ulici. 
o Pobuda, da se zamenja občinski avto, katerega uporablja župan, vsaj s hibridnim 

avtomobilom.  
 

- Boštjan Vrščaj – Lista ljudje ljudem: 
o Na februarski seji je bil podan predlog za dvig vodovodnega tlaka v ulici Cesta v Debro 

in za ureditev Jagoškega mostu glede iztrebkov golobov – odgovora  oz. realizacije 
še ni bilo. 

o Lansko leto je bila na sestanku z županom podana pobuda za ureditev plezališča – 
ali je bila ta pobuda podana naprej? Laško bi lahko postalo plezalni center na 
prostem, kar bi se lahko vključilo v turistično ponudbo in bi pripomoglo k razvoju 
športnega turizma v občini. 

o Pobuda za prepoved tranzita skozi Laško in pobuda, da se pristojni organ pozove, da 
se kontrola prometa vrši bolj pogosto. 

o Gradnja krožišča pri Špici – škoda, da v biltenu ni bil objavljen terminski plan izvedbe 
ter prometni režim, ki bo vzpostavljen med gradnjo. Sama pretočnost prometa je sicer 
v času gradnje kar solidna. 

o Ali se spremljajo parametri, ki smo jih sprejeli za razvoj kolesarskega omrežja v 
občini? Zaradi varnosti kolesarjev bi se moralo pristopiti k izgradnji kolesarskih stez, 
ne pa kolesarskih poti. 

 
- Nuša Konec Juričič – SLS: 

o Pobuda, da se res pristopi k pripravi strategije zdravja. 
o Ureditev Ceste na Svetino: pri hiši na razcepu za Taborje je potrebno popraviti robnik.  
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Vprašanje, ki je bilo podano ustno in pisno, je priloga temu zapisniku: 
- Marjan Kozmus – SD:  

o Problematika izgradnje kolesarske poti II. etapa Tremerje – Laško – vozišče (Jagoče 
Vesenjak – do Hohkrauta) je v zelo slabem stanju – kdaj lahko pričakujemo izgradnjo? 
Pojasnjeno je bilo, da se bo financiralo neposredno od države, izgradnja pa naj bi se 
začela v prvi polovici leta 2022. 

o Ali so projekti in sredstva za ureditev poplavne varnosti od ovinka v Marija Gradcu 
proti Zidanem Mostu zagotovljeni in kdaj se bo pričelo z deli? 
Pojasnjeno je bilo, da je problem s projektanti. Za projekte je bilo že plačano cca 
200.000 EUR, vendar le-ti še niso dokončani.  

o Pobuda za izdelavo strategije zdravega načina življenja; občinska uprava naj pripravi 
predlog, občane bi o tem obveščali preko občinskega glasila. 

o Pobuda za spremembo volilnih enot za občinske volitve v skladu z že opravljenimi 
usklajevanji. 

 
Pobude, ki so bile podane pisno po seji, se nahajajo v zadevi: 

- Alenka Barlič – SLS: 
o Pobuda za izgradnjo večnamenskega športnega igrišča v Lazišah – nasproti OŠ 

Laziše. 
o Seznam vseh pobud in vprašanj ter njihova realizacija naj bo priloga vsake seje. 
o Ureditev plazečega in poškodovanega cestišča pri domačiji Deželak. 

 
 

AD B 10  Razno 

 
Podžupan Jože Senica je navzoče seznanil o delu Albina Simoniča, ki v Povčenem ureja novo 
plezališče – to bo eno najboljših plezališč v Sloveniji. 
 
Postavljeno je bilo vprašanje, na kak način lahko občina pomaga, da bi se tam uredil turistični center. 
Odgovorjeno je bilo, da je predpogoj za vsak razvoj osnovna infrastruktura in da občina vseskozi 
dela na tem. Žal pa niso vsi lastniki zemljišč na tamkajšnjem območju zainteresirani za to, da bi se 
tam kaj uredilo. Problem je tudi dolgotrajen postopek v primerih, ko zemljišče ni zazidljivo in je 
potrebno spremeniti OPN. 
 
V razpravi so sodelovali: Jože Senica – N.Si, Boštjan Vrščaj – Lista LL, Franc Zdolšek – župan. 
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.00. 
************************************************* 
 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 


