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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-30/2010  
Datum: 27.12.2010  
 

Z A P I S N I K 
 
3. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 15. decembra 2010, ob 17. uri, v 
Srebrni dvorani Zdravilišča Laško. 
 
 
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 22 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Srečko Lesjak je opravičil svojo 
odsotnost.  
  
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. Sandra Barachini direktorica občinske uprave 
 Uslužbenci občinske uprave:  
3. Andrej Flis urad župana 
4. Stanka Jošt urad župana 
5. Dimitrij Gril oddelek za družbene dejavnosti 
6.  Tomaž Novak urad za GJSOP 
7. Luka Picej oddelek za okolje in prostor 
 Ostali:  
8. Irena Komatar AXIS, d.o.o. 
9. Franc Nemec Pivovarna Laško 
10. Jože Kumer Geodetski zavod Celje 
 Tisk, TV:  
9. Boža Herek TV Krpan 
 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 2. seje Občinskega sveta Laško, z dne 10.11.2010 
 
Razprava se je nanašala na točko odgovorov in vprašanj, in sicer je g. Dobršek izpostavil, da 
na prejšnji seji ni spraševal, kdo je za kaj pristojen, ampak je spraševal, kaj je občina 
naredila za rešitev problematike rekonstrukcije državne ceste Laško-Šentrupert proti 
Šentjurju in kaj je bilo s strani občine narejeno za boljšo pretočnost naših vodotokov.  
 
Pojasnjeno je bilo, da občina vseskozi izvaja aktivnosti na nivoju DRSC, tako da je prišlo do 
izbora izvajalca in podpisa pogodbe za ureditev dveh plazov ob tej cesti (v Lahomnem in 
pred Malo Brezo); dela naj bi se začela spomladi. Istočasno naj bi se pričela izvajati dela na 
šentjurski strani, kjer je plaz tik pod goro v Gorici. Kar se tiče čiščenja vodotokov, občina 
vseskozi z dopisi o navedeni problematiki opozarja ARSO in jih poskuša prepričati, da je za 
to potrebno zagotoviti več sredstev. Sicer pa sami ne smemo posegati v to področje. 
 



 2 

V razpravi so sodelovali Danijel Dobršek – DeSUS, Luka Picej – OU in Franc Zdolšek – 
župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 2. seje, z dne 10.11.2010. 
  
Številka:  032-23/2010 
 
 
AD A3 Potrditev realizacije sklepov 2. seje, z dne 10.11.2010 
 
V razpravi je bila ponovno izpostavljena zaposlitev podžupana Klemna Grešaka v odvetniški 
pisarni Andreja Kraška. Podžupan poleg župana zastopa občino, odvetniška pisarna, v kateri 
je zaposlen podžupan, pa zastopa občino.  
 
Pojasnjeno je bilo, da smo izpostavljeno dilemo preverili tudi pri Protikorupcijski komisiji. 
Glede na to, da je podžupan samo zaposlen v odvetniški pisarni in ni lastnik niti solastnik te 
pisarne, ne gre za kršenje zakona. 
 
V razpravi sta sodelovala Danijel Lapornik – SD in Sandra Barachini – OU. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (21 ZA, 1 PROTI) sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 2. redne seje, z dne 10.11.2010. 
 
Številka:  032-23/2010 
 
 
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 3. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 15.12.2010, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-30/2010 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
   

 1. Področje okolja in prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva 
1/1 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero  

komunalnega prispevka na območju občine Laško -1. obravnava 
1/2 Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško – 1. obravnava 
1/3  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kartuzija Jurklošter –  

1. obravnava 
1/4  Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2011 
1/5  Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah  
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Dobrna, Laško, Štore in Vojnik 
1/6 Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za odmero NUSZ za leto 2011 
1/7 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja 
 
2. Področje družbenih dejavnosti 
2/1 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa  

športa v Občini Laško 
2/2 Spremembe cenika uporabe šolskih prostorov v Občini Laško 
2/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije"Izgradnja POŠ Šentrupert" 
2/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja večnamenskega objekta –  

gasilskega doma Rimske Toplice" 
2/5 Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Obnova večnamenskega objekta Dom 

Svobode in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu v Zidanem  Mostu" 
 
3. Področje proračuna  
3/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2010 s poročilom o  

realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje  od 1. januarja do 31. oktobra 2010 
3/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 – 2. obravnava 
 
4. Volitev in imenovanja 
4/1 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta centra STIK Laško 
4/2 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Glasbene šole Laško – Radeče 
4/3 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana nadzornega sveta JP Komunale  
            Laško 
4/4 Predlog sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško 
4/5 Informacija o upravnem sporu (tožba OO SDS Laško zoper sklep Občinskega sveta  

Laško št. 040-17/2010, z dne 27.10.2010) 
  
5. Vprašanja in odgovori 
 
6. Razno 
 
 
 
AD B1/1   Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško – 1. obravnava  
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Luka Picej in Jože Kumer kot 
predstavnik geodetskega zavoda, ki je pripravil odlok.  
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti je povedal, da so predlagali spremembo 
koeficienta za počitniške hiše (namesto 1 je zdaj 1,3), drugih večjih pripomb pa ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško v 1. obravnavi. 
Občinska uprava naj prouči morebitne pripombe in jih po možnosti upošteva pri 
pripravi odloka za 2. obravnavo. 
 
Številka:  430-15/2008 
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AD B1/2  Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško – 1.  
                obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Tomaž Novak in Irena Komatar iz 
podjetja AXIS, d.o.o.. 
 
V razpravi je bila izpostavljena cesta 700431 Lahov Graben-Jepihovca, ki je neupravičeno 
skrajšana za 327 metrov (do hišne št. 33 je že bila lokalna cesta, zdaj je izpadla). Odsek 
700401 Polana-Špitaler-Hladin pravilno poteka, vendar to ni cesta Špitaler-Hladin, saj je tu 
prišlo do spremembe trase in uskladitve - 700411 je potekala po trasi, kjer je zdaj predvidena 
nova trasa 700402, to je stara trasa ceste 700411, s tem da se je ta spremenila; zakaj bi 
700402 zdaj morala biti nov odsek za novo kategorizacijo, saj je to že bila javna pot? 
Predlagano je bilo, da se doda odsek do cerkvice sv. Kancijan, kjer je že bila javna pot in je 
cesta že vrisana. 
 
Pojasnjeno je bilo, da bo odsek Lahov Graben-Jepihovca podaljšan do zadnje hišne številke 
33 še preden se bo šlo po soglasje na direkcijo; 700402 Špitaler-Hladin na poteku javne poti, 
ki je bila narobe vrisana (700411), je uvrščena med 47 predlogov novih odsekov, ki se bodo 
najprej lastniško uredili. Ti odseki bodo dodani v drugi fazi, ko bodo izpeljani postopki glede 
lastništva. Če navedeni odsek že sedaj vključimo, bo treba lastništvo prioritetno urediti. Tudi 
odsek do cerkvice se lahko doda k 47 predlogom novih odsekov.  
 
Predlagano je bilo, da se odsek do cerkvice, ki je že bil javna pot, že sedaj uvrsti na seznam. 
 
V razpravi sta sodelovala Franc Lesičar – SD in Irena Komatar – Axis, d.o.o.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Laško v 1. 
obravnavi. 
Občinska uprava naj prouči morebitne pripombe in jih po možnosti upošteva pri 
pripravi odloka za 2. obravnavo. 
 
Številka:  007-10/2009 
 
 
AD B1/3 Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kartuzija 
Jurklošter – 1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
V razpravi je bilo predlagano, da se že sedaj razmišlja o tem, da bi za spremljajoča dela, ki 
bodo potekala v Jurkloštru zaposlili naše občane. Opozorjeno je bilo tudi, da moramo pri tem 
projektu paziti, da ne bi preveč spremenili samega kraja.  
 
V razpravi je sodelovala Danijela Zupan – SDS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Kartuzija Jurklošter v 1. obravnavi. 
Občinska uprava naj prouči morebitne pripombe in jih po možnosti upošteva pri 
pripravi odloka za 2. obravnavo. 
 
Številka: 351-06/2006 
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AD 1/4  Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2011-01-11 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Luka Picej in Franc Nemec iz Pivovarne 
Laško.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Program oskrbe s pitno vodo za leto 2011. 
 
Številka: 35401-265/2010 
 
 
AD  1/5  Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v  
              občinah Dobrna, Laško, Štore in Vojnik 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal mag. Andrej Flis.   
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v občinah Dobrna, Laško, Štore in Vojnik. 
 
Številka: 023-05/2007 
 
 
AD 1/6  Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za odmero NUSZ za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da v obrazložitvi gradiva ni tehtnih razlogov za podražitev. 
Dejstvo, da že od leta 2008 cena ni bila povišana, ni dovolj tehten razlog. Predlagano je bilo, 
da bi se o tem odločalo prihodnjič, gradivo pa bi se dopolnilo npr. s tabelo s podatki o 
vrednosti točke sosednjih primerljivih občin (veliko občin ima namreč nižjo vrednost točke) in 
s primerjavo stare in novo predlagane vrednosti točke.  
 
Pojasnjeno je bilo, da na obeh odborih (komunalnem in gospodarskem) ni bilo pripomb k 
podražitvi in da mora biti sklep o vrednosti točke objavljen že decembra, da lahko velja za 
prihodnje leto. Razlika med staro in novo vrednostjo točke bi občinski proračun povečala za 
dobrih 18.000 EUR. Glede primerjave z drugimi občinami ne moremo gledati samo vrednosti 
točke, ampak celoten odlok. Občina Laško ima opredeljeni dve coni, zazidano in nezazidano, 
med tem ko je v drugih občinah, predvsem večjih, teh con več in se zadeva drugače 
obračunava; edina smiselna primerjava bi bila za zemljišče enake velikosti in opremljenosti. 
Nadalje bi morali primerjati tudi druge dajatve, saj ima lahko npr. neka občina nižji NUSZ, 
ima pa višji komunalni prispevek kot naša občina. Na zadevo je potrebno gledati širše. 
 
V razpravi so sodelovali: Danijel Dobršek – DeSUS, Danijela Zupan – SDS, Milan Klenovšek 
– SD, Luka Picej – OU, Tomaž Novak – OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (16 ZA, 3 PROTI, VZDRŽALI 3) sprejel naslednji 

SKLEP: 
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Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 422-02/2010 
 
 
AD 1/7  Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja. 
 
Številka: 3523-32/2010 
 
 
AD 2/1 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa  
            športa 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 Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Laško. 
 
Številka: 007-09/2010 
 
 
AD 2/2  Spremembe cenika uporabe šolskih prostorov v Občini 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 sprejme Cenik uporabe šolskih prostorov v Občini Laško v 

predloženi vsebini. 
2. Cenik uporabe šolskih prostorov v Občini Laško začne veljati naslednji dan po 

sprejetju na občinskem svetu. 
 
Številka: 600-15/2009 
 
AD 2/3  Zaključno poročilo o izvedbi investicije"Izgradnja POŠ Šentrupert" 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.  
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V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, kdo je tista oseba, od katere mora izvajalec pridobiti 
potrditev za izbrana igrala, kakšna morajo biti ta igrala in kdo je vse to opremil.  
 
Pojasnjeno je bilo, da je bilo v okviru  razpisa za vsa gradbena in zunanja dela izbrano eno 
podjetje, to je Remont. Igrala, ki so jih ponudili, sta potrdila občina in podjetje Modrec 
(strokovni nadzor). S strani občine sta sodelovala Dimitrij Gril in Tomaž Novak, ki sta vodila 
investicijo. Igrala niso bila vnaprej točno določena, zato je bila potrebna predhodna 
odobritev, da se je preverilo, katera izmed ponujenih igral so dovolj kvalitetna. 
 
V razpravi sta sodelovala Danijel Lapornik – SD in Dimitrij Gril - OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo investicije "Izgradnja POŠ 

Šentrupert" v predloženi vsebini. 
2. Objekt in oprema se prenesejo v upravljanje in uporabo JZ Osnovna šola 

Primoža Trubarja Laško. 
 
Številka: 600-15/2008 
 
 
AD 2/4  Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja večnamenskega objekta – 
gasilskega doma Rimske Toplice" 
 
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 investicije "Izgradnja 

večnamenskega objekta – gasilskega doma Rimske Toplice" v predloženi 
vsebini. 

2. Objekt se prenese v upravljanje JP Komunali Laško, d.o.o.. 
3. Kletni prostori in sejna soba v nadstropju se prenesejo v uporabo PGD Rimske 

Toplice. 
4. Prostori v nadstropju, razen sejne sobe, se prenesejo v uporabo JZ Knjižnici 

Laško. 
5. Prostori v mansardnem delu se prenesejo v uporabo KS Rimske Toplice. 

 
Številka: 430-26/2008 
 
 
AD 2/5  Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Obnova večnamenskega objekta Dom  
             Svobode in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu v Zidanem  Mostu" 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
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1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo investicije "Obnova 
večnamenskega objekta Dom svobode in izgradnja prizidka k obstoječemu 
objektu v Zidanem Mostu" v predloženi vsebini. 

2. Objekt prizidek k obstoječemu objektu se prenese v upravljanje in uporabo 
PGD Zidani Most. 

Številka: 430-12/2010 
 
 
AD 3/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2010 s poročilom  
            o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje  od 1. januarja do 31. oktobra  
            2010 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal mag. Andrej Flis.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2010 v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet se je seznanil z realizacijo proračuna Občine Laško za obdobje 

od 1. januarja do 31. oktobra 2010. 
 
Številka: 007-06/2010 
 
AD 3/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 – 2. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal mag. Andrej Flis.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2011 v 

predložnem besedilu. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2011-2014. 
3. Občinski svet Laško sprejme letni načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Laško za leto 2011. 
4. Občinski svet Laško sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

Občine Laško za leto 2011. 
 
Številka: 007-06/2010 
 
 
AD 4/1  Predlog sklepa o imenovanju članov sveta centra STIK Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
V razpravi je bilo predstavljeno stališče SDS. Pri oblikovanju predloga za imenovanje članov 
sveta centra ni bil upoštevan predlog SDS, da se imenuje Srečka Lesjaka, ki je po njihovem 
mnenju primeren kandidat, saj je že več desetletij aktiven na športnem, kulturnem in 
turističnem področju; po njihovem mnenju bi moral biti kriterij za imenovanja določen glede 
na rezultat volitev. Poudarjeno je bilo, da bi morala komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja sama izoblikovati predlog na podlagi prispelih predlogov vseh strank, ne pa da 



 9 

se odloča o že vnaprej pripravljenih predlogih. Opozorjeno je bilo, da je bil predlog sprejet z 2 
glasovoma za in 1 proti, čeprav je bilo prisotnih vseh 7 članov komisije. Izpostavljeno je bilo 
tudi to, da so v svet predlagani samo Laščani, le ena kandidatka je iz Jurkloštra. 
 
Župan je pojasnil, da je komisija demokratično sestavljena, saj ima vsaka svetniška skupina 
v tej komisiji svojega člana in vsak član ima pravico do glasovanja. 
 
Direktorica Stika Andreja Križnik je pojasnila, da ima Stik dva programska odbora (za 
prireditve in turizem), ki operativno pokrivata področje celotne občine; možnost je, da se 
sodeluje tudi v teh dveh programskih odborih. 
 
V razpravi so sodelovali: Danijela Zupan – SDS, Aleksander Sabolčki – SDS, Andreja Križnik 
– LDS, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Center za šport, 
turizem, informiranje in kulturo Laško imenujejo: 

1.) kot predstavniki ustanoviteljice: 
- Danijel Lapornik, Valentiničeva 7, Laško, 
- Darja Horjak, Marijina vas 14, Jurklošter, 
- Dimitrij Gril, Roška 8, Celje. 
2.) kot predstavniki zainteresirane javnosti: 
- Dragica Čepin, Pot na Kobivjek 11, Laško, 
- Anton Turnšek, Na Pristavi 25, Laško, 
- Mojca Leskovar, Jagoče 3b, Laško. 

 
Številka: 032-26/2010 
 
 
AD 4/2  Predlog sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Glasbene šole Laško –      
             Radeče 
 
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 sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Glasbena šola Laško-
Radeče kot predstavnika ustanoviteljice imenujeta: 

- Marjeta Ocvirk, Kidričeva 52, Laško in 
- Dimitrij Gril, Roška 8, Celje. 

 
Številka: 032-26/2010 
 
 
AD 4/3  Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana nadzornega sveta JP  
             Komunale  Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
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Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 2 VZDRŽANA) sprejel naslednji 
SKLEP: 

1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da zaradi nezdružljivosti 
funkcij oz. prepovedi članstva v Nadzornem svetu JP Komunale Laško preneha 
mandat Francu Zdolšku, Cesta na Svetino 48, Laško. 

2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se kot nadomestni član v Nadzorni svet 
JP Komunale Laško kot predstavnik ustanoviteljice imenuje Tomaž Novak, 
Rečica ob Savinji 85, Rečica ob Savinji. 

 
Številka: 032-26/2010 
 
 
AD 4/4  Predlog sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (21 ZA, 1 VZDRŽAN) sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorja JP Komunale Laško 

imenuje Marjana Salobirja, dipl. inž. gradb., roj. 05.05.1960, stan. Marija Gradec 
8, Laško, za mandatno obdobje štirih let. 

2. Mandat prične teči z dnem 16.12.2010. 
3. Pogodbo o zaposlitvi z imenovanim kandidatom sklene župan Občine Laško. 

 
Številka: 110-07/2010 
 
 
AD 4/5  Informacija o upravnem sporu (tožba OO SDS Laško zoper sklep Občinskega  
             sveta Laško št. 040-17/2010, z dne 27.10.2010) 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini. 
 
V razpravi je bilo podano mnenje, da je v odgovoru na pritožbo že sugerirana odločitev, torej, 
kako naj sodišče odloči. SDS v vsej tej zadevi moti le eno, in sicer to, da predstavnik njihove 
stranke oz. njihovega županskega kandidata ni smel prisostvovati seji občinske volilne 
komisije. 
 
V razpravi je sodeloval Aleksander Sabolčki – SDS.  
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 2 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z vsebino pritožbe OO SDS Laško zoper sklep 
Občinskega sveta Laško št. 040-27/2010, z dne 27.10.2010, in vsebino odgovora na 
tožbo. 
 
Številka: 040-27/2010 
 
 
AD B2 Vprašanja in odgovori 
 
Izpostavljene so bile naslednje pobude in problematike: 
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- omejitev na cesti v Debro je iz 40 km/h prešla na 30 km/uro, kar je za mnoge 
nerazumljivo - na osnovi kakšnih kriterijev je bilo to določeno? 

- problematika parkiranja pred Pošto Laško; 
- kdo je upravljalec otroških igrišč na celotnem območju občine? 
- glede na to, da si Laško prizadeva biti mesto prijazno invalidom, bi se moral 

invalidnim osebam omogočiti tudi primeren  dostop do občinske uprave; če ni dvigala, 
bi lahko bil v pritličju en prostor namenjen sprejemu invalidnih oseb, ta prostor bi 
moral biti ustrezno označen; glede te problematike je bilo opozorjeno tudi na 
zdravstveni dom v Laškem;  predlagano je bilo tudi, da bi bil nekdo z občinskega 
nivoja prisoten na regijskih sestankih invalidnih oseb, kjer se med drugim govori tudi o 
sredstvih, ki prihajajo v regijo iz države; 
glede občinske uprave je bilo pojasnjeno, da je bila ravno glavna pisarna občinske 
uprave vzpostavljena v pritličnem prostoru, in sicer z namenom, da je dostopna vsem 
osebam; lahko se poda še dodatna informacija, da se tistim, ki ne morejo po 
stopnicah v prvo nadstropje, lahko omogoči, da se sestanejo z določenim javnim 
uslužbencem v glavni pisarni;  

- problematika parkiranja na Kidričevi ulici od vrtca naprej; 
pojasnjeno je bilo, da bi se izgradnja parkirišča že začela, vendar je bilo potrebno 
rešiti še nekaj zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine; kompromis je bil 
dosežen, vendar bo na ta račun zdaj nekaj parkirišč manj, kot je bilo prvotno 
predvidenih; 

- omenjeni sta bili pobudi KS Laško, da je potrebno zaradi posledic poplave očistiti 
zdraviliški park ter možnost postavitve "počivališč" ob določenih poteh; 

- predstavljena je bila problematika plazov -  zaradi neugodnih vremenskih razmer se 
je dodatno sprožilo še 17 plazov, ki ogrožajo stanovanjske objekte oz. dostop do njih, 
dva objekta sta bila celo zasuta (plazovi na kmetijskih površinah niso upoštevani); 

- pobuda za preplastitev ceste v Zg. Rečici, odsek Maček-Krašek; 
- pobuda za sanacijo cestišča proti Gaberšku, kjer se cesta ugreza; 
- pobuda za postavitev nadstreškov avtobusnih postajališč v delu proti Rečici; 
- kdaj bo objavljeno poročilo o meritvah onesnaženosti zraka v Sp. Rečici? 
- pobuda za poglobitev struge potoka Rečica v zgornjem delu; 
- problematika urejanja in vzdrževanja javnih površin v Jurkloštru (pometanje 

pločnikov, vzdrževanje zelenic ipd.) – ali bi lahko bilo to predmet javnih del? 
- izpostavljena je bila problematika brezposelnosti ter podana pobuda za povečanje 

števila zaposlenih preko javnih del; 
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Danijel Dobršek – DeSUS, Marjeta Ocvirk – 
SD, Danijela Zupan – SDS, Jože Senica – N.Si, Milan Klenovšek – SD, Franc Lesičar – SD, 
Franc Zdolšek – župan. 
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

   Franc ZDOLŠEK 


