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OBČINA LAŠKO   
OBČINSKI SVET LAŠKO     
Mestna ulica 2, 3270 Laško  

 
Telefon:   03/7338 700 
Telefaks:  03/7338 740 
 
Številka: 032-11/2012 
Datum: 20. 6. 2012 

 
Z A P I S N I K 

 
12. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 20. junija 2012, ob 17. uri, v Srebrni 
dvorani Zdravilišča Laško. 
 
 
AD A1  Ugotovitev sklepčnosti  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 18 članov občinskega sveta, kar 
pomeni, da je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Seje se je po 
ugotavljanju sklepčnosti udeležila Danijela Zupan in je v nadaljevanju seje sodelovalo 
19 članov občinskega sveta.  
 
Seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja 
v zadevi, prisostvovali tudi: 
 
1. Franc Zdolšek Župan Občine Laško 
 Uslužbenci občinske uprave:  
2. Dimitrij Gril Vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo 

in javne finance 
3. Bojana Kustura Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in 

javne finance 
4. Andrej Kaluža Vodja urada za gospodarske javne službe, okolje in 

prostor 
5. Stanka Jošt Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in 

javne finance 
 Tisk, TV, ostali vabljeni:  
6. Špela Kuralt Novi tednik 
7. Boža Herek TV Krpan 
8. Tomaž Novak Direktor JP Komunala Laško 
 
 
AD A2   Sprejem zapisnika in sklepov 11. seje Občinskega sveta Laško, z dne 25. 4. 2012 
 
Razprave pod to točko ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P : 
 

Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 11. seje, z dne 25. 4. 2012.  
  
Številka: 032-09/2012 
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AD A3  Potrditev realizacije sklepov 11. seje, z dne 25. 4. 2012 
 
V razpravi k točki dnevnega reda je bila ponovno izpostavljena problematika čistilne naprave 
ter urejanja razmerij med Občino Laško in WTE. V zvezi s sklepom OS Laško na 11. seji, ki 
se je nanašal na udeležbo nekdanjega župana g. Rajha, predstavnika podjetja WTE g. 
Bizjaka ter predstavnika Pivovarne Laško, g. Oseta je bilo zastavljeno vprašanje, zakaj se 
niso udeležili 12. seje OS. Namen sklepa je bil boljša obveščenost širše javnosti. Predlagano 
je bilo, da bi tudi v Laškem biltenu bolj obširno predstavili problematiko, prav tako je bila 
podana tudi pobuda, da naj bi v bodoče občinske strokovne službe svetnike bolj ažurno 
obveščale o napredku pri reševanju odprtih vprašanj med Občino Laško in WTE.  
Odgovorjeno je bilo, da je bil z namenom boljšega obveščanja in seznanitve ter razrešitve 
nastale problematike, dne 16. 5. 2012 na Občini Laško sklican sestanek. Nanj so bili med 
drugim vabljeni tudi vsi predstavniki političnih strank, zastopanih v Občinskem svetu in 
predstavniki medijev. Zapisnik sestanka, z dne 16. 5. 2012 je skupaj s prilogami sestavni del 
realizacije sklepov in je bil z gradivom za 12. sejo OS posredovan tako medijem, kot tudi 
vsem članom občinskega sveta.       
 
V zvezi z razpravo in sklepi preteklih sej, ki so se nanašali na ustanovitev in organizacijo  
Sedmice je bilo zastavljeno vprašanje kaj pomeni dejstvo, da javnega zavoda ne bo, za 
društva in zaposlene. Prav tako je bilo s strani svetnikov izraženo stališče, da je 
ustanoviteljica javnih zavodov občina, zato bo racionalizacija procesov in stroškov v bodoče 
nujna.    
Ponovno je bilo pojasnjeno, da javni zavodi v večini primerov niso želeli prenesti svojih 
računovodstev na novoustanovljeni javni zavod. V času od ustanovitve pa so tudi nekatera 
prej zainteresirana društva in zveze pridobili ugodnejše ponudbe za vodenje poslovnih knjig. 
Občina se je obrnila na več institucij za pojasnilo v zvezi z novoustanovljenim javnim 
zavodom in njegovim delovanjem. Skupno mnenje je povzelo ministrstvo za finance, ki je 
pojasnilo, da glede na specifično dejavnost zavoda zaenkrat ne obstaja resorno ministrstvo, 
ki bi zavod vzelo pod okrilje. Namreč prav tako ministrstvo mora podati soglasje k uvrstitvi 
direktorja v plačni razred in podskupino. Po ponovni proučitvi, tako finančnega kot tudi 
organizacijskega vidika, javni zavod Sedmica s svojim delovanjem ni pričel in v skladu z 
navedenim bo na sodišču uveden postopek izbrisa iz sodnega registra. Zaposlene ostajajo 
na svojih delovnih mestih, ena v knjižnici in ena na občini, medtem ko dodatnih zaposlitev ni 
bilo.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS, Danijel Lapornik – 
SD, Franc Zdolšek – župan, Dimitrij Gril – vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo 
in javne finance in Andrej Kaluža – vodja urada za GJS, okolje in prostor.    
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P : 
 

Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 11. seje, z dne 25. 4. 2012. 
 
Številka: 032-09/2012-33-11 
 
 
AD B  Sprejem dnevnega reda 
 
Posebne razprave in predlogov v zvezi z dnevnim redom 12. redne seje ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  
 

S K L E P : 
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Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 12. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 20. 6. 2012, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-11/2012 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji   
 

d n e v n i   r e d : 
 
1. Področje proračuna in finančnih zadev 
1/1  Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012. 
1/2  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah - skrajšani 

postopek. 
 
2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti 
2/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega 

podjetja Komunala Laško in Predlog sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala 
Laško d.o.o. - skrajšani postopek. 

2/2  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu 
naselij v Občini Laško - I. branje.  

2/3  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih 
Občine Laško - I. branje. 

2/4  Zaključno poročilo o izvedbi investicije Izgradnje mrliške vežice v Zgornji Rečici.  
 
3. Volitve in imenovanja 
3/1  Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Laško.  
3/2 Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov uporabnikov v svet zavoda Knjižnica 

Laško.  
 
4. Vprašanja in odgovori 
 
5. Razno 
 
 
AD B1/1   Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. Pojasnila je, da je 
državni zbor v mesecu maju sprejel Zakon za uravnoteženje javnih financ. Na osnovi tega 
zakona bo potrebno preveriti višino potrebnih sredstev za nekatera področja. Prav tako bo 
potrebno uskladiti višino primerne porabe z novimi izračuni Ministrstva za finance. V poletnih 
mesecih bodo strokovne službe predvidoma lahko pripravile predlog rebalansa proračuna za 
leto 2012 in ga predložile v obravnavo občinskemu svetu na prvi naslednji seji.  
 
Zaradi problematike izvedbe nekaterih del je potrebno na določenih postavkah zagotoviti 
dodatna sredstva, zato je strokovna služba pripravila sklep o prerazporeditvi sredstev 
proračuna za leto 2012. S sklepom o prerazporeditvi se višina proračuna za leto 2012 ne 
spreminja, spreminjajo pa se posamezne postavke. 
 
V skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2012 ima sicer župan 
pooblastilo za prerazporejanje sredstev proračuna, vendar je bila v strokovnih službah 
sprejeta odločitev, da se glede na to, da je potrebnih nekaj večjih prerazporeditev, predlog 
sklepa za prerazporeditev posreduje v potrditev občinskemu svetu. 
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Skupni znesek vseh prerazporeditev znaša 593.763,00 €. Od tega je za 115.453,00 € 
prerazporeditev znotraj posameznih proračunskih postavk (prerazporeditve med konti na 
posamezni postavki).   
 
Večje spremembe na posameznih postavkah pa so naslednje: Glavnina sredstev  
namenjena delovanju JZ Sedmica je bila prenesena na občinsko upravo, Knjižnico Laško in 
na STIK, nekaj pa še na druge postavke. S sklepom bodo povišane postavke: Brezžično 
WLAN omrežje v Občini Laško; Ureditev infrastrukture v ZN Belovo (dodatna dela, kot pogoj 
za pridobitev uporabnega dovoljenja); Otroška igrišča (ureditev igrišča ob telovadnici OŠ PT 
Laško); Vzdrževanje in obnova kulturnih domov (dokončanje del v prostorih KD Vrh); Obnova 
in vzdrževanje šolskega prostora (nenačrtovana dela v OŠ Laško); Glasbena šola 
(dokončanje del v pritličju in v prvem nadstropju ter priprava za dokončanje podstrešja v letu 
2013); Železniški podvozi in protihrupne ograje (ureditev podvoza v Radobljah) in Vodovod 
Vrh - Radoblje - Globoko (višji stroški nadzora).  
 
S sklepom o prerazporeditvi so nižja sredstva namenjena: kolesarski poti Tremerje – 
Rifengozd (nižji stroški izvedbe); ureditvi infrastrukture v ZN S4  Rimske Toplice; obnovi 
kapelic v Marija Gradcu in razširitvi Knjižnice Laško. Na področju aktivne politike 
zaposlovanja so se ukinile postavke namenjene javnim delom na področju varovanja otrok, 
Rdečemu križu in OŠ Antona Aškerca. Prav tako tudi na postavki namenjeni PŠ Vrh nad 
Laškim za leto 2012 ni predvidene realizacije, ker ni objavljenih razpisov za novogradnje. 
Prerazporeditve so predlagane tudi na področju vzdrževanja javnih poti in ulic ter 
prazničnemu urejanju naselij, vzdrževanju parkirišč, pločnikov in ulic. Na predlog upravljavca 
JP Komunala Laško so sredstva prerazporejena znotraj posameznih postavk, medtem ko se 
skupni znesek namenjen za vzdrževanje teh objektov ne spreminja.  
 
Občinskemu svetu je bilo  predlagano, da potrdi predlog sklepa o prerazporeditvi. Sprejete 
prerazporeditve ne spreminjajo višine proračuna oz. njegovega obsega, dajejo pa veljavni 
plan za leto 2012 in omogočajo normalno realizacijo zastavljenih nalog. V primeru, da na 
posamezni postavki ni planirano dovolj  sredstev je namreč potrebno ustaviti izvedbo del, saj 
realizacija ne sme presegati planiranih sredstev. Ob pripravi rebalansa bodo vse 
prerazporeditve ustrezno umeščene, poleg tega pa bodo opravljene tudi druge potrebne 
korekcije. Z rebalansom se lahko v nasprotju s sklepom o prerazporeditvi spreminja tudi 
višina proračuna. 
   
V razpravi ni bilo posebnih pripomb k predlaganim prerazporeditvam. Svetniki so zastavili 
dva vprašanji in sicer: ali posegajo prerazporeditve znotraj postavke namenjene vzdrževanju 
javnih poti tudi v razpoložljiva sredstva krajevnih skupnosti za vzdrževanje javnih poti in ali so 
v predlogu že upoštevani prihodki iz naslova prireditve Pivo in cvetje.  
V odgovor je bilo ponovno pojasnjeno, da se proračun ne spreminja in ostaja v enakem 
obsegu, kar pomeni, da se denar s sklepom samo prerazporeja iz ene postavke na drugo, 
medtem ko bo postavka za pobrane najemnine od prireditve Pivo in cvetje naknadno 
uvrščena v proračun.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Franc Zdolšek – župan, Bojana Kustura - 
višja svetovalka in Matjaž Pikl – DeSUS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P : 
 

Občinski svet Laško sprejema sklep o prerazporeditvi sredstev Proračuna Občine 
Laško za leto 2012.  
 
Številka: 007-09/2011 
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AD B1/2   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah – 
                 skrajšani postopek  
 
Uvodno obrazložitev po gradivu je podal Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo in javne finance. 
 
V trenutno veljavnem 12. členu Odloka o občinskih taksah je v 5. alineji zapisano, da je 
turistična prireditev Pivo in cvetje oproščena občinskih taks. Strokovne službe z gradivom 
podajajo predlog, da se 5. alineja 12. člena odloka črta in se občinska taksa obračuna 
vsakemu najemniku na prireditvi Pivo in cvetje. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P : 
 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskih taksah, po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskih taksah, v predloženi vsebini. 

 
Številka: 007-04/2012 
 
 

AD B2/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
Javnega podjetja Komunala Laško in Predlog sprememb Statuta Javnega 
podjetja Komunala Laško d.o.o. - skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak, direktor JP Komunala 
Laško. Gradivo je obravnaval odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, ki nanj ni 
imel pripomb. 
 
V razpravi je svetnike zanimalo ali ima komunalno podjetje ustrezno usposobljen kader za 
izvajanje dodatnih dejavnosti s področja energetike. Svetnike je zanimalo tudi ali bo podjetje 
za izvajanje energetskih projektov najemalo kredite ali jih bo financiralo z lastnimi sredstvi, 
ter kdo bo porok za najete kredite.   
 
V odgovoru je bilo pojasnjeno, da gre pri projektu za podobne storitve, kot jih že izvaja 
konkurenca na trgu. Komunala bi v projekte prenove posameznih kotlarn plasirala 
razpoložljiva  lastna sredstva in s tem ponudila občanom prihranek pri stroških ogrevanja, ob 
tem pa bi še sama oplemenitila lastna sredstva. Zaenkrat tudi Občina Laško ne daje 
poroštev za zadolževanje komunalnega podjetja.  
 
V razpravi so sodelovali: Franc Zdolšek – župan, Danijela Zupan – SDS, Danijel Lapornik – 
SD, Tomaž Novak – direktor JP Komunala Laško. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P : 
 

1. Občinski svet Laško sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o., po skrajšanem 
postopku.  
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2. Občinski svet sprejme predlog sprememb in dopolnitev Statuta Javnega podjetja 
Komunala Laško d.o.o., po skrajšanem postopku. 

 
Številka: 007-3/2012 
 
 
AD  B2/2   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in 

zunanjem videzu naselij v Občini Laško - I. branje 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal vodja urada za GJS okolje in prostor, 
Andrej Kaluža. V predlogu sprememb za prvo obravnavo se glavnina predlaganih sprememb 
navezuje na iztrebke domačih živali, z namenom, da bi lastniki domačih živali, v kolikor 
njihova žival onečedi površine zato tudi odgovarjali in bi se jih lahko kaznovalo s strani 
Medobčinskega inšpektorata. Na odboru za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je bila 
podana pripomba, da se v 3. členu kazen zniža iz 500 € na 200 € in se obvestilo o novi višini 
kazni objavi tudi v Laškem biltenu.   
 
V razpravi sta bili podani pripombi, tako glede premajhnega števila košev za pobiranje  
iztrebkov in njihove prenapolnjenosti, ko tudi glede višine kazni.   
V odgovoru je bilo pojasnjeno, da predstavljajo pasji iztrebki zelo velik problem na javnih 
površinah in otroških igriščih. Strokovne službe so obravnavale primer zapiranja hišnih 
ljubljencev v ograjeno otroško igrišče. Do sedaj ni bilo pravne podlage za kaznovanje 
kršiteljev s strani Medobčinskega inšpektorata.  
 
Župan je v nadaljevanju predlagal, da bi odlok sprejeli po hitrem postopku, da bi ga lahko 
začeli izvajati. 
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS, Franc Zdolšek – 
župan, Andrej Kaluža – vodja urada za GJS, okolje in prostor in  Danijel Lapornik – SD. 
 

Občinski svet Laško je z večino glasov sprejel (1 proti, 1 vzdržal, ostali ZA) naslednji 
  

S K L E P : 
 

1. Občinski svet sprejme in potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško v I. obravnavi in ker 
ni pripomb na besedilo odloka na isti seji opravi tudi II. obravnavo.   

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško v predloženi vsebini.   

 
Številka: 35402-01/2012 
   
 
AD B2/3   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v 

naseljih Občine Laško - I. branje. 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal vodja urada za GJS okolje in prostor, 
Andrej Kaluža. Na območju Občine Laško je uveden nov režim parkiranja, in sicer območje 
kratkotrajnega deset minutnega parkiranja v starem mestnem jedru. V ta namen je urejenih 
šest parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje. Prav tako je bilo ob pregledu odloka 
ugotovljeno, da so denarne kazni še vedno v tolarjih in jih je potrebno prevrednotiti in 
preračunati v evre.  
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Na odboru za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je bila podana pripomba, da se 
denarna kazen zviša iz 30 EUR na 50 EUR, ter da se preveri valorizacija in pretvorba 
zneskov iz tolarjev v evre, kar je tudi predstavljeno v prilogi k predlogu gradiva za sejo. 
 
V razpravi so bile podane pripombe svetnikov, da so kazni glede na padanje plač in pokojnin 
ter ob upoštevanju trenutne gospodarske situacije občutno previsoke. Pri kaznih bi se morali 
zgledovati po sosednjih evropskih državah, ker nenazadnje  visoke kazni odbijajo tudi turiste. 
Svetniki ne želijo, da postanemo preveč restriktivna občina, še posebej sedaj, ko je tudi 
vlada obljubila znižanje kazni za prometne prekrške.   
 
Župan je predlagal, da strokovne službe do druge obravnave pregledajo višine posameznih 
kazni po odloku in jih v kolikor je potrebno do druge obravnave ustrezno korigirajo. Glede na 
vse pripombe je predstavnik odbora pojasnil, da so najvišje kazni po odloku predpisane 
samo za pravne osebe, ne pa tudi za občane. 
 
V razpravi so sodelovali: Franc Zdolšek – župan, Andrej Kaluža – vodja urada za GJS, okolje 
in prostor, Danijel Lapornik – SD, Matjaž Pikl – DeSUS, Jože Kotnik – DeSUS, Srečko 
Lesjak – SDS in  Danijela Zupan – SDS.   
 
Občinski svet Laško je z večino glasov  (2 proti, ostali ZA) sprejel naslednji 
 

S K L E P : 
 

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih Občine Laško v I. obravnavi s tem, da se proučijo vse 
pripombe glede višine predpisanih kazni po odloku ter se po potrebi upoštevajo v 
tekstu odloka za drugo obravnavo.   
 
Številka: 34001-01/1999 
 
 
AD 2/4  Zaključno poročilo o izvedbi investicije Izgradnje mrliške vežice v Zgornji 
             Rečici 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal vodja urada za GJS, okolje in prostor, 
Andrej Kaluža. 
 
Na odboru za urejanje prostora in komunalne dejavnosti pripomb k gradivu ni bilo.  
 
Razprave ob točki dnevnega reda ni bilo. 
 
* ob glasovanju je bil odsoten Danijel Lapornik (18 prisotnih) 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P : 
 

1. Občinski svet sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi investicije izgradnje 
mrliške vežice v Zg. Rečici v skupni višini 136.808,73 EUR. 

2. Žalnica bo predana v najem JP Komunali Laško v skladu s pogodbo o poslovnem 
najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS št. 354-05/2011. 

 
Številka: 351-10/2008 in 430-41/2010 
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AD 3/1  Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Laško 
 
Uvodno obrazložitev je namesto predsednika KMVVI Janka Cesarja, podal podžupan Jože 
Senica. Za direktorico Knjižnice Laško je bil objavljen razpis, na katerega se je prijavila samo 
dosedanja direktorica, gospa Marija Kovačič. V skladu z določili odloka imenuje direktorja 
knjižnice svet zavoda, ki pa mora pred tem pridobiti soglasje ustanovitelja. Komisija je sejo 
opravila korespondenčno. V roku je prispelo šest glasovnic, od tega je bilo vseh šest članov 
komisije za ponovno imenovanje gospe Marije Kovačič na mesto direktorice.   
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P : 
 

Občinski svet Laško daje soglasje kandidatki Mariji Kovačič za direktorico JZ 
Knjižnica Laško, za mandatno obdobje petih let. 
 
Številka: 600-3/2012 
 
 
AD 3/2  Predlog sklep o imenovanju predstavnikov uporabnikov v svet zavoda 

Knjižnica Laško  
 
Uvodno obrazložitev  je ponovno podal podžupan Jože Senica, namesto predsednika KMVVI 
Janka Cesarja. Komisija je tudi o tem predlogu odločala korespondenčno. Izbirala je med 
štirimi kandidati: Pavlom Terškom, Romanom Tuškom, Ireno Namestnik in Darinko Grešak. 
Komisija je izglasovala v svet zavoda Knjižnice Laško kandidata Romana Tuška in Darinko 
Grešak ter predlaga občinskemu svetu, da ju imenuje v svet zavoda kot predstavnika 
uporabnikov.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P : 
 

V svet JZ Knjižnica Laško se kot predstavnika uporabnikov imenujeta naslednja člana: 
1. Roman Tušek,  
2. Darinka Grešak.  
 
Številka: 600-3/2012 
 
 
AD 4 Vprašanja in odgovori 
 
Pod to točko so bila izpostavljena naslednja vprašanja, pobude in problematika: 
• Izraženo je bilo mnenje, da bi se v 1. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij dodalo, da se počistijo iztrebki malih in 
velikih živali, torej doda se velikih. Nastaja problem odstranitve iztrebkov po prireditvah  
Pivo in cvetje ali po porokah na gradu. 

• Obravnavana je bila problematika vračila prispevkov za priključitev na kanalizacijsko 
omrežje in plačila čiščenja greznic. Župan je predlagal, da bi občinske strokovne službe 
pripravile predlog sklepa, ki bi bil osnova za obravnavo vlog občanov, ki zahtevajo  
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vračilo vplačanih sredstev za priključitev na kanalizacijsko omrežje. V kolikor posamezna 
fizična oseba ne bo nikoli priključena na kanalizacijsko omrežje je prav, da se ji sredstva 
vrnejo. Čiščenje greznic JP Komunala Laško zaračunava po veljavnem ceniku, in sicer 
neposredno po opravljeni storitvi, kar je v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.     

• Zastavljeno je bilo vprašanje, kako je s sanacijo plazu  na lokaciji Debro - Oprešnik. 
• Zastavljeno je bilo vprašanje, kako poteka tokratna organizacija prireditve Pivo in cvetje. 
• Postavljeno je bilo vprašanje, kdo je dolžan prazniti koše za smeti ob počivališčih pri 

regionalnih cestah, ker DRSC tega ni organiziral. 
• Svetniki so bili seznanjeni z odločitvijo odbora za urejanje prostora in komunalne 

dejavnosti, da  odlok o oskrbi s pitno vodo umakne iz predloga tokratnega dnevnega reda 
seje občinskega sveta in  pripravi dopolnjen predlog za jesensko obravnavo. 
 

V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Franc Lesičar – SD, 
Franc Zdolšek – župan in Tomaž Novak – direktor JP Komunala Laško.   
 
 
AD 5 Razno  

 
Pod točko razno je:  
• bila ponovno podana pripomba glede razporeditve miz v Srebrni dvorani. Do naslednje 

seje bo pripravljen drugačen razpored miz, ker svetniki ne morejo neovirano do 
govornice, kar je bilo v preteklosti že predstavljeno tudi odgovornim v Thermani.   

• župan svetnike seznanil, da se bodo, skladno z zakonodajo, njegova plača in sejnine 
znižale.    

• župan svetnike seznanil, da je bila Občina Laško uvrščena na 28. mesto med 30. 
najuspešnejšimi občinami v državi.    

 
Župan je ob zaključku seje navzoče povabil na prihajajoče prireditve: Krajevni praznik Vrh 
nad Laškim, 80. letnico PGD Vrh nad Laškim in Proslavo ob dnevu državnosti v KC Laško, 
kjer bodo podeljena tudi priznanja najboljšim učencem Župan je poudaril, da je letošnja 
generacija osnovnošolcev, ki zaključuje osnovno šolo najboljša po učnem uspehu v zadnjih 
štiridesetih letih. Svetniki so prav tako vabljeni tudi na proslavo KS Rečica na Zavrate ter 
prireditev Pivo in cvetje.   
 

* * * * * * * * 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 
 
Zapisala:                 ŽUPAN OBČINE LAŠKO                                                                                      
Stanka JOŠT                               Franc ZDOLŠEK 
 
 
 


