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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-16/2011  
Datum: 22.06.2011  
 
 

Z A P I S N I K 
 
7. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 22. junija 2011, ob 17.00 uri, v 
Srebrni dvorani Zdravilišča Laško. 
 
 
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 17 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Z zamudo so se seje udeležili 
Danijela Zupan, Matjaž Pikl in Roman Tušek. Svojo odsotnost so opravičili Matjaž Centrih, 
Srečko Lesjak in Aleksander Sabolčki. 
  
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. Bojana Kustura urad župana 
4. Tomaž Novak urad za GJSOP 
5.  Luka Picej oddelek za okolje in prostor 
6. Andrej Flis urad župana 
7. Dimitrij Gril oddelek za družbene dejavnosti 
8. Tanja Grabrijan urad župana 
9. Branko Hostnik urad župana 
 Tisk, TV, ostali vabljeni:  
10.  Franci Nemec Pivovarna Laško 
11. mag. Aleš Bratkovič Enecon Ljubljana 
12. Špela Kuralt Novi tednik 
13. Boža Herek TV Krpan 
 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 6. seje Občinskega sveta Laško, z dne 25.05.2011 
 
* odide Klemen Grešak (16 prisotnih) 

 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 6. seje, z dne 25.05.2011. 
  
Številka:  032-15/2011 
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AD A3 Potrditev realizacije sklepov 6. seje z dne 25.05.2011 
 
* pride Klemen Grešak (17 prisotnih) 

 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje ali je bila pogodba o urejanju parka, ki je bila poslana 
Thermani Laško, že sklenjena. Pojasnjeno je bilo, da je bila nova pogodba poslana direktorju 
v podpis zaradi spremembe statusa oz. spremembe deležev lastništva v zdravilišču, 
odgovora pa še ni bilo.  
 
Na vprašanje ali je bila humanitarna akcija oz. predaja finančnih sredstev v višini sejnine 
občinskega sveta že realizirana, je bilo pojasnjeno, da naj bi bila simbolična predaja 
sredstev, ki bo namenjena za sanacijo plazu, v sredo, 29. junija, ob 16. uri; vabilo bo prejela 
vsaka svetniška skupina.  
 
V razpravi sta sodelovala: Danijel Dobršek – DeSUS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 6. redne seje z dne 25.05.2011. 
 
Številka:  032-15/2011 
 
 
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 7. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 22.06.2011, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-16/2011 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 
1. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva  
1/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
Občine Laško – skrajšan postopek 
1/2  Predlog Odloka o javnih vodovodih v občini Laško – 1. obravnava 
1/3 Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s       
komunalnimi odpadki na območju občine Laško – 1. obravnava 
1/4  Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne vode v občini 
Laško – 1. obravnava 
1/5 Predlog Odloka o celostni ureditvi tematskih poti na območju občine Laško – 1. 
obravnava 
1/6  Informacija o moratoriju v sporu med Občino Laško in WTE GMBH WASSERTECHNIK 
in Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
 
2. Področje proračuna in finančnih zadev 
2/1  Predlog Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011   
2/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leti 2012 in 2013 – 1. obravnava 
 
3. Vprašanja in odgovori 
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4. Razno 
 
 
AD B1/1   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
                 ureditvenih pogojih Občine Laško – skrajšan postopek 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. 
 
Razprave ni bilo. 
 
* prideta Danijela Zupan in Matjaž Pikl (19 prisotnih) 

 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih občine Laško po skrajšanem postopku. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  35404-18/2011 
 
 
AD B1/2 Predlog Odloka o javnih vodovodih v občini Laško – 1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predstavnik Pivovarne Laško Franci 
Nemec.  
 
Predsednik komunalnega odbora Matjaž Pikl je izpostavil 16. člen, glede katerega je bilo 
pojasnjeno, da je števnina fiksni strošek in se ne zaračunava na porabljeno vodo. Predlagal 
je tudi, da se v 54. členu zviša globa, saj bodo sicer ljudje rajši plačali nizko kazen, kot da bi 
se na novo priključili na vodovod.  
 
Na vprašanje glede možnosti postavitve javnega vodovoda za manj kot 50 priključkov, je bilo 
v razpravi pojasnjeno, da je zakonsko določeno tako, da je občina dolžna prevzeti vsak 
vodovod, ki ima več kot 50 uporabnikov. Če je pa sistem manjši, je to stvar dogovora tistih 
krajanov, občine in koncesionarja, seveda pa morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji.  
 
Na vprašanje glede pričetka gradnje vodovoda v Radobljah je bilo pojasnjeno, da je trenutno 
odprt razpis, rok dokončanja kompletnega vodovoda, dolžine 40 km, pa je približno do 
sredine naslednjega leta. Sredstva so že odobrena, z rebalansom proračuna pa bo 
zagotovljena še razlika, da se bo lahko šlo v podpis pogodbe. 
 
Na pripombo, da je 24-mesečni rok za priključitev v 2. odst. 10. člena predolg, je bilo podano 
pojasnilo, da je bil takšen rok predlagan na komunalnem odboru, in sicer zaradi tehničnih in 
finančnih težav, ki bi lahko nastale v roku s krajšim obdobjem; v 12-ih mesecih bi se namreč 
težko izvedla priključitev vseh uporabnikov določenega vodovoda.  
 
Nadalje je bila podana tudi pripomba na besedilo 1. odst. 12. člena, ki določa, da priključitev 
na javni vodovod ni možna, če ni urejeno odvajanje odpadne vode. Tudi to določilo bi se 
lahko izkoriščalo, tako da si nekdo namenoma ne bi uredil odpadne vode in bi se s tem 
izognil priključitvi. Pojasnjeno je bilo, da se na javni vodovod ne sme priključiti tistega 
objekta, ki nima tehnično rešenega odvajanja vode. V primeru, da gre za objekt na 
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plazovitem terenu, ki nima urejenega odvodnjavanja, bi se lahko z redno vodooskrbo 
povzročilo plazenje tal.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Franc Nemec – Pivovarna Laško, Franc 
Lesičar – SD, Danijela Zupan – SDS, Danijel Dobršek – DeSUS, Janko Cesar – SLS in 
Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o javnih vodovodih v 1. obravnavi. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Strokovne službe naj proučijo pripombe in jih po možnosti vključijo v besedilo za 2. 
obravnavo. 
 
Številka: 007-06/2011 
 
 

AD B1/3  Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe 
             ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško – 1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predstavnik JP Komunala Marjan Salobir. 
Predstavil je tudi pripombe, ki so bile izpostavljene na komunalnem odboru. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško v 1. obravnavi. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Strokovne službe naj proučijo pripombe in jih po možnosti vključijo v besedilo za 2. 
obravnavo. 
 
Številka: 007-08/2011 
 
 
AD  B1/4  Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne 
                 vode v občini Laško – 1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. Pripombe, ki so bile podane 
na komunalnem odboru, bodo proučene do 2. obravnave, odlok pa bo dopolnjen tudi s 
tarifnim sistemom.  
 
Razprave ni bilo. 
 
* pride Roman Tušek (20 prisotnih) 
 

Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
SKLEP: 

Občinski svet Laško sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in 
meteorne vode v občini Laško v 1. obravnavi. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Strokovne službe naj proučijo pripombe in jih po možnosti vključijo v besedilo za 2. 
obravnavo. 
 
Številka: 007-05/2011 
 
 
AD B1/5  Predlog Odloka o celostni ureditvi tematskih poti na območju občine Laško – 
                1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala predstavnica STIK-a Andreja Križnik. 
 
Predsednik komunalnega odbora Matjaž Pikl je izpostavil problematiko vzdrževanja 
tematskih poti in podal pobudo za pripravo vsebinskega zaključka na koncu poti. 
 
V razpravi je bilo poudarjeno, da bi morali biti upravljavci oz. vzdrževalci poti določeni že v 
odloku. Pojasnjeno je bilo, da odlok predpisuje uporabo priročnika, ki ureja tudi to področje. 
Stik pripravlja letne programe vzdrževanja glede na frekvenco uporabnikov, vse poti pa 
zaenkrat, dokler ni drugih interesentov, vzdržuje Komunala Laško. 
 
Izpostavljene so bile tudi kolesarske poti, za katere je bilo ugotovljeno, da so vsaj nekatere 
vrisane na zasebnih zemljiščih, za kar pa ni bilo pridobljenih soglasij. Pojasnjeno je bilo, da 
predmetni odlok ureja tematske in pohodne poti in da postavitev tabel ter trasiranje poti brez 
soglasja lastnikov dejansko ni mogoče. Kolesarske poti, ki so bile določene, pa so 
priporočljive kolesarske poti in so bile večinoma določene po javnih poteh oz. lokalnih 
cestah.  
 
V razpravi so sodelovali: Danijel Dobršek – DeSUS, Jože Kotnik - DeSUS in Andreja Križnik 
– LDS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na 
območju občine Laško v 1. obravnavi. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Strokovne službe naj proučijo pripombe in jih po možnosti vključijo v besedilo za 2. 
obravnavo. 
 
Številka: 007-07/2011 
 
 
AD B1/6  Informacija o moratoriju v sporu med Občino Laško in WTE GMBH 
               WASSERTECHNIK in Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak. 
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj Danijel Lapornik je pohvalil pristop k reševanju 
predmetne problematike, v upanju, da bo dialog privedel do rešitve, ki bo omogočala 
nadaljnji  gospodarski razvoj občine.  
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Na vprašanje, kaj pomeni preklic koncesijske pogodbe, je bilo odgovorjeno, da v tem 
trenutku to ne pomeni nič, ker je moratorij na vseh področjih, dokler se ne bo našla najbolj 
optimalna rešitev za občane. 
 
V razpravi sta sodelovala: Danijel Dobršek – DeSUS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme informacijo o moratoriju v sporu med Občino Laško in 
WTE GMBH WASSERTECHNIK in Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o.. 
 
Številka: 711-01/2009 
 
 
AD B2/1 Predlog Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. Na mizo je bilo podano 
dodatno gradivo – dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško.  
 
Predsednik Odbora za gospodarski razvoj občine Danijel Lapornik je izpostavil primanjkljaj 
prejetih sredstev iz državnega proračuna, prav tako pa je predlagal, da se v proračunu 2012 
in 2013 realno in pravilno oceni prihodke s strani prodaje nepremičnin ter da bi bil proračun 
2012 in 2013 usmerjen v skladu s sprejetim Strateškim razvojnim načrtom. Zaradi spora s 
podjetjem WTE je še opozoril na previdnost pri sestavi proračuna 2012 in 2013, da ne bi 
prišli v težave. Pojasnjeno je bilo, da gre pri črpanju evropskih sredstev poraba do konca 
septembra v tekoče leto, zadnji trije meseci pa gredo v prihodnje leto. 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje v zvezi z načrtom razpolaganja nepremičnega 
premoženja in uveljavljanjem predkupne pravice ter da se javno prikaže, kdo bo to odkupil. 
Pojasnjeno je bilo, da so to objekti, ki jih prodaja občina in da so že dalj časa naprodaj, kar 
se tiče zdravstvene postaje, pa so pripravljene idejne zasnove, da bi te prostore preuredili v 
najemniška stanovanja. 
 
Na pripombo v zvezi s povečanjem postavke zimske službe glede na to, da zima ni bila tako 
huda, je bilo pojasnjeno, da se v samem proračunu knjižijo vsi računi konca preteklega leta, 
ki so imeli rok plačila 30 dni in so bili tako plačani v januarju 2011. 
 
Na pripombo, da je projekt OŠ Rimske Toplice pretežak zalogaj, da bi se ga izpeljalo v enem 
delu, in se tako vleče iz mandata v mandat, je bil podan odgovor, da pri razpisu cena ni 
igrala nobene vloge, pač pa drugi kriteriji, tako da je bil ta razpis namenjen bolj adaptaciji šol. 
Poudarjeno je še bilo, da je bilo včasih letno namenjeno obnovi šol okoli 60.000,00 EUR, 
zdaj se pa letno namenja tem obnovam 300.000,00 do 400.000,00 EUR. 
 
Na vprašanje, kako je občina zavarovana in uspešna pri vračanju sredstev, ki jih daje za 
plačilo za ostarele v javnih zavodih, je bilo odgovorjeno, da se po smrti starostnika občina 
javi na zapuščinsko razpravo s terjatvijo na eventuelnem premoženju. Zakonsko je namreč 
določeno, da mora občina plačevati, je pa pri nekaterih uspešna, pri drugih pač ne. Na 
navedeno je bil podan predlog, da naj občina takoj, ko začne s plačevanjem domske oskrbe, 
ugotovi njegovo premoženje in ga zavaruje. Odgovorjeno je bilo, da tako to tudi poteka, 
vendar se vseeno včasih zgodi, da nekdo res nima ničesar. 
 
V razpravi so sodelovali: Danijela Zupan – SDS, Danijel Dobršek – DeSUS, Marjan Salobir – 
LDS, Franc Lesičar – SD, Dimitrij Gril – OU, Sandra Barachini – OU in Franc Zdolšek – 
župan. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje 
SKLEPE: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško 
za leto 2011 v predloženi vsebini. 
 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2011 – 2014 v 
predloženi vsebini. 
 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško – rebalans 1/2011 v predloženi vsebini, vključno z dopolnitvami, ki so bile dane 
na mizo. 
 
Številka: 007-06/2010 
 
 
AD B2/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leti 2012 in 2013 – 1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.  
 
Predsednik komunalnega odbora Matjaž Pikl je opozoril na postavko Vaška jedra, kjer ni 
nikjer napisana Rečica, glede krajevnih skupnosti pa ga moti upoštevanje istih kriterijev za 
dodelitev sredstev, ki bi se morali vsako leto spreminjati oz. usklajevati. Podal je še pripombo 
na višino sredstev, dodeljenih regionalnim razvojnim agencijam ter na postavki v zvezi z 
izgradnjo pločnikov ter urejanjem avtobusnih postaj. Opozoril je še na prenizko višino 
planiranih sredstev za celovito obnovo vrtca Laško.  
 
Odgovorjeno je bilo, da se bo kriterij dodeljevanja sredstev krajevnim skupnostim v bodoče 
usklajeval, glede vaškega jedra Rečica pa je bilo pojasnjeno, da je zajeto v postavki in se bo 
popravil še tekstualni del. V zvezi z regionalnima agencijama je bilo pojasnjeno, da agencija 
RASR skrbi za pripravo izvedbenega in regionalnega načrta, kjer se zrcalijo vsi projekti, ki se 
jih prijavlja na razpise za pridobitev evropskih sredstev, medtem ko agencija ORA skrbi, da 
se vsi ti projekti zajemajo, in pomagajo pri prijavi projektov ter informiranju. Glede vrtca 
Laško je bilo odgovorjeno, da je v prihodnjem letu predvidena menjava oken in WC-jev, se 
pa išče pravi naslov za prijavo na razpis. 
 
V razpravi je bil podan predlog, da se v proračun za leti 2012 in 2013 umesti tudi ureditev 
vaškega jedra Marija Gradec, za katero so že podane urbanistične osnove za pričetek 
projektiranja, ter izgradnjo pločnika skozi naselje Lahomno – spodnji del. Pojasnjeno je bilo, 
da se je projektiranje pločnika že pričelo, glede vaškega jedra Marija Gradec pa se bodo 
proučile možnosti. 
 
Na vprašanje, kdaj se načrtuje druga obravnava, je bilo odgovorjeno, da verjetno v 
septembru. Bil je podan predlog, da bi se druga obravnava vezala na rezultate uspešnosti 
pogovorov z WTE, pojasnjeno pa je bilo, da je ravno zaradi tega bila prva obravnava 
proračuna za prihodnji leti toliko prej, da se lahko temeljito vse prouči in da lahko odbori 
podajo svoje pripombe.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Salobir – LDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Danijel Dobršek – 
DeSUS, Andrej Flis – OU, Luka Picej – OU in Franc Zdolšek – župan. 
 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednje 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012 v 1. 
obravnavi. 
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2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013 v 1. 
obravnavi. 
 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015 v 
predloženi vsebini. 
 
4. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško za obdobje 2012 do 2013 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-09/2011 
 
 
AD 3 Vprašanja in odgovori 
 
Izpostavljeno je bilo: 
 

• da bi občinska uprava uredila cesto mimo Camloha za enosmerni promet, kot je že bil 
sklenjen dogovor med občino in KS, ker se trenutno tam odvija še vedno dvosmeren 
promet. Podana je bila tudi prošnja upravljavcu glede ceste pri Paronu, da bi se 
luknje, ki so se naredile čez cestišče, obnovile in sanirale; 

• ali se je že pristopilo k ureditvi kolesarske steze od Kulturnega centra do Debra ter 
koliko je občina že izkoristila kvote možnih dodeljenih sredstev iz ukrepa 322 in 323, 
da bi se kvota do konca programskega obdobja maksimalno izkoristila? Opozorjeno 
je bilo tudi na neurejenost stavbe na vogalu pri knjižnici, da bi se nekaj naredilo na 
tem.  
Pojasnjeno je bilo, da bo točen znesek prejetih sredstev iz omenjenih ukrepov 
zapisan, je pa glede na to, da je ostalo veliko sredstev na ministrstvu, še predviden 
razpis, na katerega bi se prijavili s projekti in izkoristili ta sredstva do kvote, ki znaša 
750.000,00 EUR. 

 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Mojca Krivec – SLS, Andrej Flis – OU, 
Sandra Barachini – OU in Franc Zdolšek – župan. 
 
 
AD 4 Razno  
 
Izpostavljeno je bilo: 

• vabilo na otvoritev mrliške vežice v Rečici in na Zavrate 3. julija, na 30-letnico GD 
Šentrupert v začetku julija, na Dan Laščanov 13. julija, na prireditev Pivo in Cvetje, ki 
se začne dan pozneje in na prireditev ob Dnevu državnosti ter Srednjeveški tabor v 
Jurkloštru; 

• predlog, da glede na to, da sta zdaj zgrajena novi del Zdravilišča Laško in Zdravilišče 
Rimske Toplice, ki sta nosilna stebra razvoja turizma v Občini Laško, se naj poveže 
zdaj še druge subjekte v občini in vzpostavi dialog med vodstvi teh subjektov; 

• ali so strokovnjaki, ki so sestavljali arbitražo, sestavljali tudi pogodbo med WTE in 
Občino Laško; 

• v zvezi s prireditvijo Pivo in Cvetje je bil podan predlog, da bi se zaradi gneče uvedli v 
določenih ulicah, v strogem mestnem jedru, enosmerni sprehajalni koridorji ter da je 
nujno potrebna intervencijska pot, ker je Laško popolnoma blokirano. Dana je bila tudi 
pobuda, da bi organizator razmislil o odškodninah prebivalcem, ki se vsa leta morajo 
prilagajati, kot imajo prakso tudi drugod na večjih prireditvah. Podan je bil tudi 
predlog, da bi objekt OŠ Lokavec ne šel v prodajo, ampak da bi v tem objektu bil 
lokalni hram kulture. 
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Na pripombe je bil dan odgovor, da so lahko prebivalci Laškega ponosni na eno 
najstarejših tradicionalnih prireditev v Sloveniji, kar se pa tiče odškodnin, pa so že 
tako težave s sponzorji in tudi trenutna situacija je taka, da se to ne more dogajati. 
Kar se tiče gneče, je poskrbljeno, da letos v mestnem jedru ne bo DJ-jev po ulicah, s 
čimer se bo gneča sprostila. Prireditev zahteva velik elaborat varnosti in prometne 
ureditve, ima dve varovani intervencijski poti, eno proti Mariji Gradcu, druga pa mimo 
Zdravstvenega doma po cesti v Jagoče.  
Dodano je še bilo, da je nemogoče, da bi množice ljudi potekale enosmerno, je pa 
bila podana pripomba na neznosen hrup na Trubarjevem nabrežju in da bi bilo treba 
poskrbeti, da bi se to normaliziralo.  
Pojasnjeno je bilo, da bo letos novo ozvočenje, ki zvoka ne bo neslo tako daleč. 
Na vprašanje, kdo bo letos postavljal odre oz. šanke, je bilo odgovorjeno, da je to 
poslovna skrivnost, sicer pa bo letošnja prireditev finančno za 50% zmanjšana in tako 
se je spremenilo veliko izvajalcev tako na tehnični strani kot tudi drugje. 
Čeprav je na eni strani slaba volja, je ta prireditev tradicija v Laškem, ki jo je treba 
ceniti in biti ponosen na njo, saj gre tukaj tudi za promocijo mesta, ki je ravno po tej 
prireditvi tudi zelo prepoznavno. 

 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Danijel Dobršek – DeSUS, Marjan Belej – 
SLS, Danijela Zupan – SDS, Andreja Križnik – LDS, Jože Kotnik – DeSUS, Klemen Grešak – 
MMOL in Franc Zdolšek – župan. 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
************************************************* 
 
Zapisal:                                                                                                
Branko Hostnik                                 
            Župan Občine Laško 

   Franc ZDOLŠEK 


