OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-03/2012
Datum: 29.02.2012
ZAPISNIK
10. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 29. februarja 2012, ob 17.00 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.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se
nahaja v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Uslužbenci občinske uprave:
Dimitrij Gril

3.

Bojana Kustura

4.
5.
6.

Andrej Kaluža
Luka Picej
Andrej Flis

7.

Branko Hostnik
Tisk, TV, ostali vabljeni:
Špela Kuralt
Boža Herek

8.
9.

župan
vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo
in javne finance
urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
vodja urada za GJSOP
urad za GJSOP
urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
urad župana
Novi tednik
TV Krpan

AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 9. seje Občinskega sveta Laško, z dne 14.12.2012
Razprave pod to točko ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 9. seje, z dne 14.12.2012.
Številka: 032-03/2012
AD A3 Potrditev realizacije sklepov 9. seje z dne 14.12.2012
Andrej Kaluža je podal dodatno razlago k točki v zvezi s sporom z WTE.
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V zvezi s tem je bilo izpostavljeno vprašanje, če se je ugotovilo, da arbitraža ni bila stvarno
pristojna za obravnavanje tega spora, zakaj se je potem v pritožbi vpletalo to vsebino
odločbe, če je ni izdalo stvarno pristojna arbitraža. Odgovorjeno je bilo, da je pomislek
utemeljen, vendar v pravu se vedno ugovarja tudi v vsebini zaradi previdnosti in dodatnega
zavarovanja. Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi občina morala v zvezi s tem sporom
priskrbeti denar in plačati.
V zvezi s poročilom je bilo izpostavljeno, da bi se moralo gradivo pripraviti prej, saj gre za
starejše datume. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, zakaj ni v poročilu omenjen dopis, ki je bil
poslan direktorju na Dunaj ter, da je sprožena blokada proračuna, obresti do WTE pa rastejo.
Podan je bil tudi predlog, da bi na sejo občinskega sveta prišel predstavnik WTE, da
predstavi svojo plat. Glede poslanega dopisa je bilo odgovorjeno, da ni pravega sogovornika
s strani WTE, zato se je pisalo direktorju firme EVN, ki je prevzela WTE. Postavljeno je bilo
tudi vprašanje, koliko stroškov je občina namenila za stroške izvršljivosti. Odgovorjeno je
bilo, da ti stroški predstavljajo sodne takse in odvetniške storitve, točen znesek pa se bo
preveril in zapisal.
* pride Danijela Zupan (23 prisotnih)

Glede blokade proračuna občine Laško je bilo odgovorjeno, da to ne drži, sprožen pa je
postopek za priznanje izvršljivosti arbitražne odločbe, kar je začetek tega postopka. Če bo ta
arbitraža postala izvršljiva, bodo vložili predlog za izvršbo, kar lahko privede do blokade
proračuna. Pojasnjena so bila tudi stališča občine glede sporazuma, izpostavljen pa je bil
tudi problem pri prevajanju in razumevanju pravnih pojmov med družbo WTE in Občino
Laško. Prav tako je bilo izpostavljeno, da se na strani WTE vedno pojavlja nov predstavnik in
poraja se vprašanje, kako razume celotno zadevo.
* odide Aleksander Sabolčki (22 prisotnih)

Pojasnjeno je bilo tudi, da bo občina po tej pogodbi v 25-ih letih plačala 17 milijonov evrov,
zato bi bilo za občino skoraj boljše, da se zapre ta naprava in se zgradi nova čistilna
naprava. Potrebno je uskladiti delež, koliko je po pogodbi potrebno plačati. Izvirni problem je
v podpisu te pogodbe.
* pride Aleksander Sabolčki (23 prisotnih)

Podan je bil predlog, da bi novinarji malo več pisali o tej zadevi. Opozorjeno je bilo, da so v
tem sporu ogromni zneski, zadeva je resna, zato se naj v bodoče pripravi več podatkov, naj
se pripravi točno kronologijo, da se bo lahko točno vedelo o čem se pogovarjati. Pojasnjeno
je bilo, da je za to kronologijo potrebno iti 10 let nazaj, ko ni bilo nobene razprave o tem in se
ni hotelo nič rešiti, čeprav se je vedelo, da bo to škodljivo za Občino Laško. Zdaj se občina
trudi, da bi rešila to zadevo, saj se ljudem ne more zaračunavati storitev, ki jo ne uporabljajo.
Tudi ko bodo priklopljeni, bodo po tej pogodbi plačevali zelo visoke položnice, za kar pa ni
kriv ta občinski svet.
Podan je bil očitek na nejasne odgovore v zvezi s prekomernimi obremenitvami cest, pobudo
na policijsko postajo Laško, trgovino Mercator in glede odcepa ceste v Zgornji Rečici, da ni
bilo nič preverjeno, kar je bilo obljubljeno, zato se naj čim prej pogleda in poda pisni odgovor
še pred naslednjo sejo. Glede Mercatorja je bilo pojasnjeno, da so komunalni prispevek
plačali, začeli graditi, potem pa ustavili gradnjo, zato po zakonu ne moremo kaj veliko storiti.
V razpravi so sodelovali: Danijel Dobršek – DeSUS, Srečko Lesjak – SDS, Klemen Grešak –
MMOL, Danijel Lapornik – SD, Jože Senica – NSi, Milan Klenovšek – SD in Franc Zdolšek –
župan.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 9. redne seje z dne 14.12.2011, z
upoštevanimi danimi pripombami.
Številka: 032-03/2012
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 10. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 29.02.2012, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-03/2012
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1
1/2

Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrukturo za
neprofitne dejavnosti
Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.01.2012

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1

Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene pomoči družini na domu – socialna
oskrba na domu v Občini laško

3. Področje splošno pravnih zadev
3/1

Predlog okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2012
z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2011

4. Volitve in imenovanja
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8

Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Vrtec Laško
Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško
Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske
Toplice
Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Knjižnica Laško
Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti - območna izpostava Laško
Predlog Sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta JP Komunala Laško
Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Celjske lekarne
Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora občinskega javnega glasila Laški
bilten

5. Vprašanja in odgovori
6. Razno
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AD B1/1 Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrukturo
za neprofitne dejavnosti
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Izpostavljeno je bilo vprašanje, kakšna je vloga Pivovarne Laško, če je ta omrežnina pravilno
razdeljena, kakšen je točen strošek Pivovarne Laško za vzdrževanje omrežja, koliko vode
porabijo letno in koliko znaša cena za liter vode. Odgovorjeno je bilo, da se bo od Pivovarne
Laško zahtevalo letno poročilo, plačujejo pa 100 % ceno, popusti veljajo namreč samo za
fizične osebe.
V razpravi so sodelovali: Matej Knez - MMOL, Luka Picej – OU in Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za
vodovodno infrastrukturo za neprofitne dejavnosti v predloženi vsebini.
Številka: 35401-01/2012
AD B1/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.01.2012
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
Na vprašanje, ali bi lahko še kaj teh evropskih oz. državnih sredstev izkoristili, je bilo
odgovorjeno, da so sredstva po 23. členu omejena, saj so določena po zakonu, s tem, da so
se lani za letos zamrznile, tako dobi Občina Laško namesto 550.000 evrov 120.000 evrov
manj. Glede razpisov za razvoj podeželja je potrebno imeti gradbeno dovoljenje, da se lahko
prijaviš na razpis, dva projekta sta v pripravi, tako da bo potem ta kvota izkoriščena.
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak - SDS, Andrej Flis – OU in Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske
dokumentacije do 31.01.2012.
Številka: 430-15/2011-3
AD B2/1 Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene pomoči družini na domu –
socialna oskrba 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 spremembi cene pomoči družini na domu socialna oskrba na domu v Občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 122-14/2012
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AD B3/1 Predlog okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za
leto 2012 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2011
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Podan je bil predlog, da bi se v vsebinskem področju, skladno s sprejetim Odlokom o
izvajanju lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejel tudi
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter da bi se v normativnem
področju odstranila točka 18 in sicer Odlok o spremembi meje med naselji in o spremembi
mej med krajevnimi skupnostmi, ker se podvaja v točki 27.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl - DeSUS in Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta
Laško in rokovnik za leto 2012 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2011
v predloženi vsebini.
Številka: 032-04/2012
AD B4/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Vrtec Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar.
V zvezi s imenovanji je bil podan očitek, da predstavnik stranke SDS ni dobil poziva k
posredovanju predlogov za imenovanja v svete zavodov na njegov naslov ter da ima stranka
MMOL več kandidatov kot druge stranke. Prav tako je bilo očitano, da komisija ni upoštevala
predlogov, ki so bili poslani en dan po postavljenem roku in da so bili izločeni nekateri
kandidati, ki bi s svojo strokovnostjo sodili v svete zavodov.
Odgovorjeno je bilo, da so v vseh odborih zastopane stranke, kar je odraz demokracije,
stranka pa mora sporočiti, če zamenja predsednika. Bilo je tudi preverjeno, da je bil poziv
poslan po elektronski pošti na naslov predstavnice SDS, prav tako so dobili na svoj naslov
poziv vsi predstavniki strank. Pojasnjeno je še bilo, da so se člani Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja odločili, da je potrebno spoštovati roke, zato predlogov niso
upoštevali, saj je bilo časa za posredovanje predlogov skoraj dva tedna.
V zvezi z očitkom glede stranke MMOL je bilo odgovorjeno, da je stranka pač podala 13
predlogov, stranka SDS pa nobenega, kar pa je problem stranke.
* odide Andreja Križnik (22 prisotnih)

S strani predstavnice SDS je bilo obrazloženo, da je en mesec pred predčasnimi volitvami
prepustila predsedniško funkcijo strankarskemu kolegu, kar je osebno sporočila županu in
podžupanu. V tem primeru je pošto pustila neodprto v kuverti in jo dala v nabiralnik stranke,
ker nima več kompetence odpirati to pošto.
Povedano je še bilo, da je pošto dobil predstavnik stranke, kot je bilo dogovorjeno z nosilci
strankarskih skupin in ni nujno, da je ta predstavnik tudi predsednik stranke. Za spremembo
predstavnika stranke se naj pošlje pisno obvestilo.
* pride Andreja Križnik (23 prisotnih)
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V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Jože Senica – NSi, Klemen Grešak – MMOL,
Janko Cesar – SLS, Danijel Lapornik – SD, Matej Knez – MMOL, Danijela Zupan – SDS in
Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet zavoda JZ Vrtec Laško kot
predstavniki ustanovitelja imenujejo naslednji člani:
1. Dimitrij Gril, Roška 8, Celje,
2. Aleš Razboršek, Keršetova ul. 2c, Laško,
3. Marjeta Ocvirk, Kidričeva ul. 52, Laško.
Številka: 032-01/2012
AD B4/2

Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja
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 z večino glasov (20 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško
kot predstavniki ustanovitelja imenujejo naslednji člani:
1. Dimitrij Gril, Roška 8, Celje,
2. Vesna Vodišek Razboršek, Keršetova 2c, Laško,
3. Damjan Kovač, Vrh nad Laškim 17b, Laško.
Številka: 032-01/2012
AD B4/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske
Toplice kot predstavniki ustanovitelja imenujejo naslednji člani:
1. Dimitrij Gril, Roška 8, Celje,
2. Janko Cesar, Mrzlo polje 6a, Jurklošter,
3. Miha Gartner, Pod Kojzico 11, Rimske Toplice.
Številka: 032-01/2012
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AD B4/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Knjižnica 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 z večino glasov (20 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet zavoda Knjižnica Laško kot
predstavnici ustanovitelja imenujeta naslednji članici:
1. Mojca Krivec, Kidričeva 8, Laško,
2. Alenka Hren Medved, Radoblje 8, Laško.
Številka: 032-01/2012
AD B4/5 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti - območna izpostava 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 z večino glasov (20 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet zavoda Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, območna izpostava Laško kot predstavniki ustanovitelja imenujejo
naslednji člani:
1. Dejan Kušar, Zgornja Rečica 99, Laško,
2. Janez Benedek, Mestna ul. 7, Laško,
3. Jože Rajh, Tevče 20a, Laško.
Številka: 032-01/2012
AD B4/6 Predlog Sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta JP Komunala 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 z večino glasov (20 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v nadzorni svet JP Komunala Laško d.o.o.
kot predstavniki ustanovitelja imenujejo naslednji člani:
1. Matjaž Centrih, Šentrupert 77, Šentrupert,
2. Matjaž Cajhen, Kidričeva ul. 22, Laško,
3. Matjaž Štor, Na Pristavi 20a, Laško,
4. Marjan Kozmus, Jagoče 13e, Laško.
Številka: 032-01/2012
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AD B4/7 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Celjske lekarne
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Celjske lekarne kot
predstavnik ustanovitelja imenuje Ludvik Urankar, Badovinčeva 4, Laško.
Številka: 032-01/2012
AD B4/8

Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora občinskega javnega
glasila Laški bilten

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Janko Cesar, dodatno obrazložitev pa je podal župan.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju Uredniškega odbora občinskega
javnega glasila Laški bilten.
Številka: 032-01/2012
AD 5 Vprašanja in odgovori
Pod to točko so bila izpostavljena še naslednja vprašanja, pobude in problematike:
•
•

•

•

•

Podan je bil predlog za fizično zaporo prehoda pri Camlohu, ki ga uporabljajo krajani
Debra in Rečice za prehod kljub prepovedi, saj jih potem policaji kaznujejo.
V zvezi z lokalno cesto Zidani Most proti Štoglajzu je bilo postavljeno vprašanje, kdo
bo uredil to cesto in kakšen je plan sanacije ceste.
Pojasnjeno je bilo, da je bil projekt za to cesto že narejen, potem pa je bil
dogovorjeno z direkcijo za ceste, da bo kot obvozna cesta, vendar do realizacije ni
prišlo.
Postavljeno je bilo vprašanje kako daleč je zadeva glede sveta Savinjske regije in
kandidata s strani občine Laško.
Odgovorjeno je bilo, da je v teku in da bo na naslednji seji občinskega sveta
glasovanje.
Določeni občani so dobili obvestila, da morajo v postavljenem roku poskrbeti za
praznjenje greznice in plačati 170 €. Kaj je s tistimi, ki so plačali priključnino na
čistilno napravo, zdaj bodo morali pa še enkrat, kljub temu, da so že plačali?
Podan je bil predlog, da bi občinska uprava in upravna enota skupaj preverili odloke s
področja urejanja okolja in prostora ter da bi se tako odpravile pomanjkljivosti, ki se
pojavljajo pri izdajanju gradbenih in raznih dovoljenj.
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•

•

•

Podana je bila pobuda za oživitev Komisije za pritožbe občanov ter da bi zasedala na
tri mesece.
Pojasnjeno je bilo, da lahko občani te pritožbe podajo na spletni strani občine vsak
dan preko spletne informacijske točke "občina občanu".
Postavljeno je bilo vprašanje glede izgradnje širokopasovnega omrežja.
Pojasnjeno je bilo, da pogodbo imamo, javnega razpisa za pridobitev sredstev pa še
ni. V novi perspektivi 2014-2020 bo za ta namen zagotovljenih bistveno več sredstev
iz evropskega sklada. Ko bo razpis, se lahko takoj prijavimo na razpis.
Na vprašanje glede marijagraškega ovinka je bilo pojasnjeno, da je zadeva v teku in
se bo nekje sredi meseca junija pričelo z deli.

* odide Aleksander Sabolčki (22 prisotnih)
Podan je bil predlog, da bi se ponovno sprejel sklep, s katerim bi občinski svet izrazil pobudo
k ponovni presoji vrnitve geodetske uprave v občino Laško.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško daje pobudo za ponovno presojo vrnitve geodetske pisarne v
občino Laško.
* pride Aleksander Sabolčki (23 prisotnih)
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Danijel Lapornik – SD, Danijel Dobršek –
DeSUS, Srečko Lesjak – SDS, Klemen Grešak – MMOL, Danijela Zupan – SDS, Matej Knez
– MMOL, Marjan Salobir – LDS, Andrej Flis – OU in Franc Zdolšek – župan.
AD 6 Razno
Razprave ni bilo.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
*************************************************
Zapisal:
Branko Hostnik

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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