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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-23/2010  
Datum: 15.11.2010  
 

Z A P I S N I K 
 
2. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 10. novembra 2010, ob 17. uri, v 
Srebrni dvorani Zdravilišča Laško. 
 
 
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 23 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Ludvik Urankar lahko glasuje 
šele po potrditvi mandata.  
  
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se 
nahaja v spisu, prisostvovali tudi: 
 
1. Franc Zdolšek novoizvoljeni župan 
2. Sandra Barachini direktorica občinske uprave 
 Uslužbenci občinske uprave:  
3. Tanja Grabrijan urad župana 
4. Dimitrij Gril oddelek za družbene dejavnosti 
5. Ljubica Vižintin režijski obrat 
6. Luka Picej oddelek za okolje in prostor 
 Ostali:  
7. Milko Škoberne predsednik OVK 
8. Matjaž Han poslanec v DZ 
 Tisk, TV:  
9. Boža Herek TV Krpan 
 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Laško, z 

dne 27.10.2010 
 
V razpravi je bila podana pripomba glede 3. točke zapisnika (str. 4), in sicer na vsebino 
poročila mandatne komisije. Razpravljalec je bil mnenja, da pritožba SDS ni bila 
neutemeljena. Izpostavil je 46. in 47. člen Zakona o lokalnih volitvah, ki sta bila po njegovem 
prepričanju napačno tolmačena, saj je potrebno ločiti predstavnika liste in zaupnika.  
Opozoril je tudi na napako v poročilu: v zadnjem stavku 1. točke poročila mandatne komisije 
je naveden napačen datum – namesto 18.10.2010 je pravilno 19.10.2010. Predsednik 
občinske volilne komisije je pojasnil, da je bilo s tem, ko je občinski svet sprejel poročilo 
mandatne komisije, delo OVK zaključeno. Poudaril je, da tolmačenje 46. in 47. člena Zakona 
o lokalnih volitvah nima nobenega vpliva na število mandatov. 
 
V razpravi sta sodelovala Srečko Lesjak – SDS in Milko Škoberne – OVK.  
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji 
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SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 1. (konstitutivne) seje, z dne 
10.11.2010, s tem, da se na 4. strani zapisnika v točki 1.b v drugem odstavku popravi 
datum, tako da se pravilno glasi "z dne 19.10.2010". 
  
Številka:  032-21/2010 
 
 
AD A3 Potrditev realizacije sklepov 1. (konstitutivne) seje, z dne 27.10.2010 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 1. (konstitutivne) seje, z dne 
27.10.2010. 
 
Številka:  032-21/2010 
 
 
AD B  Sprejem dnevnega reda 
 
Razprave pod to točko 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 10.11.2010, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-23/2010 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
   

B 1.  Volitve in imenovanja 
 

1/1 Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško  
1/2 Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Laško 
1/3 Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 

  
 2. Vprašanja in odgovori 
 
C Slavnostna seja  
 
 
AD B1/1   Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik OVK Milko Škoberne. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
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SKLEP: 
 
Občinski svet Laško potrjuje mandat Ludvika Urankarja, rojenega 08.07.1954, 
stanujočega Badovinčeva 4, Laško. Mandat mu prične teči s trenutkom potrditve. 
 
Številka:  040-17/2010 
 
S potrditvijo mandata lahko Ludvik Urankar glasuje o vseh naslednjih odločitvah občinskega 
sveta. 
 
 
AD B1/2  Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Janko Cesar. Izpostavil je odbor za urejanje prostora in 
komunalne dejavnosti, v katerega sta bila kot zunanja člana imenovana kandidata iz 
Zidanega Mosta in Vrha nad Laškim, saj ti dve krajevni skupnosti v občinskem svetu nimata 
svojih predstavnikov.  
 
V razpravi je predstavnik DeSUS-a povedal, da niso zadovoljni z delitvijo mandatov v 
delovnih telesih občinskega sveta. Izpostavil je odbor za družbene dejavnosti, kjer sicer 
imajo zunanjega člana, vendar so si prizadevali, da bi lahko v tem odboru deloval eden 
izmed njihovih svetnikov, ki bi lahko še bolje zastopal interese upokojencev. 
 
Predstavnik SDS je bil mnenja, da število članov v delovnih telesih ni sorazmerno s številom 
glasov, ki so jih dobili na volitvah (SDS 710 glasov – 6 članov, DeSUS  647 glasov  – 6 
članov, MMOL 546 glasov – 6 članov). MMOL je na volitvah imela dobrih 150 glasov manj 
kot SDS, v delovnih telesih pa ima enako število članov, v nekaterih odborih celo po dva 
člana, medtem ko ostale stranke nimajo članov v teh odborih. V družbenem in komunalnem 
odboru bi morale biti zastopane vse stranke. Prav bi bilo, da bi bili za zunanje člane delovnih 
teles imenovani tudi neodvisni kandidati, ki so na volitvah dobili glasove, vendar jim ni uspelo 
priti v občinski svet.  
 
Tudi predstavnik SD je poudaril, da niso zadovoljni z delitvijo mandatov v delovnih telesih. 
Izpostavil je odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, ki je eden izmed 
najpomembnejših odborov, pa v njem niso dobili mesta, kljub temu, da so glede na število 
dobljenih glasov na volitvah druga najmočnejša stranka v občinskem svetu. 
 
Župan je bil mnenja, da so mesta v delovnih telesih korektno razdeljena med vse svetniške 
skupine. Poudaril je, da bistvene zadeve (kot je npr. proračun) praviloma obravnavajo vsi 
odbori. Dodal je, da bi lahko glede na število mandatov v občinskem svetu SLS v komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imela dve mesti, vendar so se enemu mestu 
odrekli, tako da so v komisiji zastopane vse svetniške skupine, ki so predloge potrdile z 
večino glasov. SLS je za zunanje člane delovnih teles predlagala nestrankarske kandidate, ki 
so strokovni in kompetentni.  
 
Tudi predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je poudaril, da so bili 
odbori in komisije potrjeni soglasno ali z večino glasov komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedal je, da je neodvisnega kandidata predlagala SLS, vendar ni bil 
izbran, neodvisnega kandidata Draga Zupana pa ni predlagala nobena svetniška skupina, 
prav tako ni nihče predlagal kandidata iz KS Zidani Most za komunalni odbor, in je bil zato 
potrjen predlog SLS. 
 
V razpravi so sodelovali: Danijel Dobršek – DeSUS, Srečko Lesjak – SDS, Danijel Lapornik – 
SD,  Danijela Zupan – SDS, Janko Cesar - SLS in Franc Zdolšek – župan. 
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Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 3 VZDRŽANI) sprejel naslednji 

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

predloženi vsebini. 
 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe 

občanov v predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
3. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj 

občine v predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (18 ZA, 5 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
4. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za urejanje prostora 

in komunalne dejavnosti v predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
5. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za družbene 

dejavnosti in društva v predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 3 VZDRŽANI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
6. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za razvoj kmetijstva 

in podeželja v predloženi vsebini. 
 
Št. 032-22/2010 
 
 
AD B1/3 Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 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 sprejme sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 032-22/2010                                                 
 
 
Župan je povedal, da je bilo na seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
dogovorjeno, da se bodo vsa prosta delovna mesta za direktorje javnih zavodov in javnega 
podjetja objavljala v Novem tedniku in na občinski spletni strani. Ta mesec poteče mandat 
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direktorju Komunale Laško, ki bo do naslednje seje občinskega sveta, ko bo novo 
imenovanje, opravljal funkcijo direktorja kot v.d.. 
Župan je tudi povedal, da se je odločil, da podžupana še naprej ostaneta Klemen Grešak in 
Jože Senica.  
 
 
AD B2 Vprašanja in odgovori 
 
Izpostavljene so bile naslednje pobude in problematike: 

• Osvežiti je potrebno občinsko spletno stran – imena novih članov občinskega sveta;  
• Na vprašanje kako daleč je projekt Kartuzije Jurklošter je bilo pojasnjeno, da se 

trenutno rešuje problematika ogrevanja – postavil  naj bi se kontejner s kurjavo na 
pelete; prostor za delovanje krajevne skupnosti naj bi bil obnovljen do konca 
prihodnjega leta; 

• Glede vzdrževanja državne ceste Laško-Šentrupert-Šentjur je bilo s strani države 
obljubljeno, da se bo sanacija pričela oktobra; 

• Glede obnove državne ceste v Zidanem mostu je bilo pojasnjeno, da je občina 
investitor izgradnje pločnika, javne razsvetljave in vodovoda in je prav tako nestrpna 
zaradi zamude;  

• Glede vzdrževanje pritokov (poplave) je bilo odgovorjeno, da so le-ti v pristojnosti 
Agencije RS za okolje; 

• Na pobudo, da je v mestnem središču Laškega potrebno zagotoviti konkurenčno 
trgovino z mešanim blagom je bilo pojasnjeno, da je v takšen kraj kot je Laško težko 
privabiti trgovce, saj le-ti odpirajo trgovine v centrih s cca 6000  prebivalci, Laško pa 
jih ima cca 4.500; Za Mercator se še ne ve, bo pa trgovino odprl Eurospin; 

• Zaradi nezdružljivosti funkcij naj občina prekine poslovanje z odvetniško firmo, v 
kateri je zaposlen podžupan Klemen Grešak; 

• Pobuda za izgradnjo krožišča v Rimskih Toplicah v križišču ceste iz smeri Hrastnika 
in ceste Zidani Most-Laško; 

• V Zidanem Mostu bi lahko poskrbeli za razvoj drobnega gospodarstva oziroma 
vzpostavitev tržne niše; 

 
Matjaž Han je povedal, da bi se bilo treba glede zamude obnove ceste v Zidanem Mostu 
obrniti na nadzorne službe, sam pa je na ministra Vlačiča naslovil pismo s predlogom, da se 
v času gradnje promet zapre za tovorna vozila. Cesta v Šentrupert je v državnem proračunu. 
Glede vzdrževanja vodotokov je povedal, da za te zadeve zmanjka denarja, saj se iz vodnih 
skladov financirajo izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. 
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijel Dobršek – DeSUS, Danijel Lapornik – 
SD, Danijela Zupan – SDS, Matjaž Han – poslanec v DZ, Franc Zdolšek – župan. 
 
 
AD C Slavnostna seja 
 
Župan in direktorica sta podala poročilo o investicijah in pridobljenih nepovratnih sredstvih v 
preteklem mandatu. 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 
************************************************* 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

   Franc ZDOLŠEK 


