
 1 

OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-03/2012 
Datum: 11.04.2012 
 

 
O B Č I N S K I    S V E T 

 
REALIZACIJA SKLEPOV 10. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO, 

Z DNE  29.02.2012 
 
 

 
AD B1/1   Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrukturo 

za neprofitne dejavnosti 
 
SKLEP št. 35401-01/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za 
vodovodno infrastrukturo za neprofitne dejavnosti v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20, z dne 16.03.2012.  
 
 
AD B1/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.01.2012 
 
SKLEP št. 430-15/2011-3: 
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije do 31.01.2012. 
 
 

AD B2/1 Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene pomoči družini na domu – 
socialna oskrba na domu v Občini laško 

 
SKLEP št. 122-14/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembi cene pomoči družini na domu - 
socialna oskrba na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20, z dne 16.03.2012.  
 
 
AD  B3/1  Predlog okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za 

leto 2012 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2011 
 
SKLEP št. 032-04/2012: 
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. 
 
Sklep je bil objavljen na spletni strani Občine Laško. 
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AD B4/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Vrtec Laško 
 
SKLEP št. 032-01/2012: 
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. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim in JZ Vrtec Laško. 
 
 
AD B4/2  Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja 

Laško 
 
SKLEP št. 032-01/2012: 
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. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim in OŠ Primoža Trubarja Laško. 
 
 
AD B4/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Antona Aškerca 

Rimske Toplice 
 
SKLEP št. 032-01/2012: 
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. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim in OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 
 
 
AD B4/4  Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Knjižnica Laško 
 
SKLEP št. 032-01/2012: 
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. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanima in Knjižnici Laško. 
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AD B4/5  Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti - območna izpostava Laško 

 
SKLEP št. 032-01/2012: 
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. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti ter območni 
izpostavi sklada v Laškem. 
 
 
AD B4/6  Predlog Sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta JP Komunala Laško 

 
SKLEP št. 032-01/2012: 
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. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim in JP Komunala Laško d.o.o. 
 
 
AD B4/7  Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Celjske lekarne 

 
SKLEP št. 032-01/2012: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Celjske lekarne kot 
predstavnik ustanovitelja imenuje Ludvik Urankar, Badovinčeva 4, Laško. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanemu in zavodu Celjske lekarne. 
 
 
AD B4/8  Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora občinskega javnega 

glasila Laški bilten 

 
SKLEP št. 032-01/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju Uredniškega odbora občinskega 
javnega glasila Laški bilten. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim in objavljen na spletni strani Občine Laško. 
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AD 6 Vprašanja in odgovori 
 
STROŠKI IZVRŠLJIVOSTI V SPORU Z WTE 
Koliko stroškov občina nameni za stroške izvršljivosti (sodne takse in odvetniške 
storitve? 
Stroški, ki so nastali v zvezi z ureditvijo spora in arbitraže z WTE so storitve odvetnikov 
(Andrej Krašek, Ošabnik-Klofutar-Krašek, Miha Šipec), izdelava strokovnih mnenj (Mužina in 
partnerji), storitve prevajanja (Venera Martinčič) ipd. in znašajo cca 110.000,00 EUR 
(predstavljeni znesek zajema obdobje od 2007 do 2012, v ta znesek so vštete tudi mesečne 
pavšalne storitve odvetnikov po pogodbi). Detajlnejši pregled nastalih stroškov si je možno 
ogledati v uradu za GJSOP. 
 
 
ODCEP CESTE V ZGORNJI REČICI 
Opozorjeno je bilo na slabo stanje odcepa ceste v Zgornji Rečici in da se naj preveri, 
katere ceste so bolj potrebne prenove od drugih.  
Dogovor na zadnji 5. seji sveta KS je bil, da se finančna sredstva namenjena investicijskemu 
in rednemu vzdrževanju javnih cest dodelijo KS (ter JP Komunali Laško), kar pomeni, da 
bodo KS same določale, katere javne poti (JP) se bodo na ta način vzdrževale (LC – lokalne 
ceste - vzdržuje JP Komunala Laško). 
Dela na omenjeni javni cesti so bila delno predvidena za to leto, glede na zadnji dogovor na 
5. redni seji sveta KS v aprilu 2012, se bodo dela na cestah izvajala v skladu s predlogom 
predsednikov KS. 
 
 
SREDSTVA PREKOMERNE OBREMENITVE CEST IZVOZA LESA 
Kako se bodo porabila sredstva iz postavke prekomerne obremenitve cest izvoza lesa 
iz skladovih gozdov? 70% tega lesa je izvoženih v KS Jurklošter, kjer so ceste zato 
posledično zelo obremenjene. 
V letu 2011 je bilo iz naslova koncesije za te namene s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
nakazano v integralni občinski proračun 25.018,23 EUR. 
Sredstva so vključena v integralni proračun občine in so se porabila za investicijsko in redno 
vzdrževanje javnih cest ter gozdnih poti. 
 
 
PORAZDELITEV OMREŽNINE 
Kakšna je vloga Pivovarne Laško kot največjega porabnika vode? Ali je ta omrežnina 
pravilno razdeljena? Kakšen je točen strošek Pivovarne Laško za vzdrževanje omrežja 
in koliko vode porabijo letno? Koliko znaša cena za liter vode? 
V letu 2010 je bila po javnem razpisu za izbor izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo 
podpisana koncesijska pogodba s Pivovarno Laško d.d.. Po pogodbi je Pivovarna Laško d.d. 
dolžna opravljati vse aktivnosti oskrbe s pitno vodo rednega vzdrževanja in tudi odpravljati  
vse morebitne napake na vodovodnem omrežju.  
Po tej pogodbi se Pivovarni Laško d.d. zaračunava poraba pitne vode in omrežnina, sama pa 
plačuje koncesnino in najemnino za vodovodno omrežje. Višina omrežnine je na splošno 
odvisna od knjigovodske vrednosti vodovodnega omrežja in od dimenzije merilcev porabe 
vode po metodologiji, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja. V letu 2011 je bilo Pivovarni 
Laško d.d. prodanih dobrih 562.365 m3 vode. Trenutna enotna višina vodarine za 
gospodarstvo in negospodarstvo znaša 0,641 EUR/m3. Pivovarna Laško d.d. plačuje porabo 
vode po 0,641 EUR/m3. Za gospodinjstva - občane je občinski svet sprejel sklep o znižanju, 
tako da znaša za njih strošek vodarine 0,3162 EUR/m3. 
Po pridobljenih podatkih je bil strošek upravljanja vodovodov v letu 2011: 617.758,00 EUR. 
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LC ZIDANI MOST PROTI ŠTOGLAJZU 
V zvezi z lokalno cesto Zidani Most proti Štoglajzu je bilo postavljeno vprašanje, kdo 
bo uredil to cesto in kakšen je plan sanacije ceste.  
Neasfaltirani del JP Obrežje - Briše - Gračnica se naj bi financiral s strani direkcije za ceste 
ob ureditvi križišča za vilo v Zidanem Mostu. Do realizacije zaradi pomanjkanja sredstev ne 
bo prišlo. Na delu javne poti je predvidena postavitev varnostne ograje ter ostala redna 
vsakoletna vzdrževalna dela. 
 
 
PRIKLJUČNINA NA ČISTILNO NAPRAVO 
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? 
Občani, katerih domovi so locirani izven območja, kjer se bo zgradilo omrežje, so dolžni po 
državni zakonodaji prazniti svoje greznice 1x na 4 leta. To aktivnost za praznjenje greznic 
vodi JP komunala Laško, ki je nabavila potrebno vozilo za mobilno odstranjevanje grezničnih 
gošč. Vrednost praznjenja greznic se poravna do izvajalca te storitve JP Komunale Laško.    
V letu 2003 so bile izdane odločbe gospodinjstvom na območju Laškega in Rimskih Toplic, 
po katerih se je začel zaračunavati strošek priključnin, ki bodo zajeti v kanalizacijsko 
omrežje. Zneski so se plačevali po mesečnih obrokih.  
V letu 2006 so bili z ustavno odločbo določeni členi odloka za zaračunavanje priključnin 
preklicani in tako smo morali v skladu s področno zakonodajo voditi aktivnosti za sprejem 
novega odloka po katerem so se začele izdajati odločbe. 
Takoj po ustavni odločbi je občina na naslove vseh gospodinjstev naslovila dopise s katerimi 
je občane seznanila o nastali situaciji in določila rok, v katerem so se lahko občani prosto po 
svoji volji odločili, ali svoje že vplačane zneske pustijo na računu občine in se jim le ti z 
obrestmi upoštevajo pri izdaji novih odločb ali pa želijo zneske z obrestmi nakazane nazaj. 
Leta 2006 so imeli občani 3 mesece časa, da so se odločili, kaj bodo storili z vplačanimi 
sredstvi. Tisti občani, ki so zahtevali povrnitev vseh sredstev, morajo ob izdaji nove odločbe 
poravnati celoten znesek, tisti, ki pa so sredstva pustili na računu občine, se jim le ta vzame 
v poštev pri izračunu po novem odloku.  
 
 
 

Župan Občine Laško 
 Franc ZDOLŠEK, l.r. 

 

 


