OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-09/2015
Datum: 2. 6. 2015
ZAPISNIK
6. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 27. maja 2015, ob 17. uri, v Srebrni
dvorani Zdravilišča Laško.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 21 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Odsotnost sta opravičila Bojan
Šipek in Janko Cesar.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se
nahaja v spisu, prisostvovali tudi:

3.
4.

Franc Zdolšek
Sandra Barachini
Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Dimitrij Gril

5.

Edina Memić

6.

Andrej Flis

7.
8.

Andrej Kaluža
Luka Picej
Tisk, TV:
Boža Herek
Tina Vengust
Ostali vabljeni:
Anja Jandrok
Vlado Marot
Jurij Šuhel
Miša Novak
Janja Urankar Berčon

1.
2.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

župan
direktorica občinske uprave
Urad župana
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za GJS, okolje in prostor
Urad za GJS, okolje in prostor
TV Krpan
NT - RC
Odvetnica
OZ RK Laško
ŠMOCL
Alohas
Stik Laško

AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 5. seje Občinskega sveta Laško z dne 1. 4.
2015
Opozorjeno je bilo na napako na str. 15, kjer je pri Robertu Medvedu napačno zapisana
kratica politične stranke (namesto SLS je pravilno SDS).
V razpravi je sodeloval Robert Medved - SDS.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 5. seje z dne 1. 4. 2015 s popravkom
na str. 15 (Robert Medved – SDS).
Številka: 032-06/2015
AD A3 Potrditev realizacije sklepov 4. seje Občinskega sveta Laško z dne 1. 4.
2015
Na vprašanje ali je bilo poslano vprašanje glede zaprtja geodetske pisarne v Laškem na
ustrezno ministrstvo je bilo odgovorjeno, da še ne - dopis se bo pripravil v naslednjih dneh.
Glede nudenja brezplačne pravne pomoči je bilo pojasnjeno, da se je potrebno še dogovoriti
z Mlado močjo občine Laško na kakšen način in v kakšni obliki bi se le-ta zagotavljala.
Opozorjeno je bilo še na napako v besedi zaradi na str. 5 (manjka črka a).
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Robert Medved – SDS, Sandra Barachini –
OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 5. redne seje z dne 1. 4. 2015.
Številka: 032-06/2015

AD B Sprejem dnevnega reda
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 6. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 27.5.2015, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-09/2015
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Področje družbenih dejavnosti
1/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Območno združenje Rdečega križa Laško
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško
c. Javni zavod Regijsko študijsko središče
1/2 Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini
Laško
2. Področje gospodarstva, kmetijstva in turizma
2/1 Predlog Strategije razvoja in trženja turizma za Občino Laško 2020
2/2 Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014
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2/3 Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
2/4 Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020
2/5 Končno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014 RDO Dežela Celjska
2/6 Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme Savinjske Regije 2012/2013
2/7 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje
investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 2014-2018
2/8 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2014 do 30.
4. 2015
2/9 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
3. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb
3/1 Predlog Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško – 1.
obravnava
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Laško – 1. obravnava
3/3 Predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
3/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo - za
gospodinjstva in nepridobitno dejavnost
3/5 Soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Občino Laško, Storitvenim podjetjem
Laško, d. o. o., in WTE Wassertechnik GmbH
4. Splošne zadeve
4/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
5. Imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško, d. o. o.
5/2 Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško
6.

Vprašanja in pobude

7.

Razno

AD B1/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Območno združenje Rdečega križa Laško
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško
c. Javni zavod Regijsko študijsko središče
Uvodno obrazložitev, povzeto po razpravi na odboru za družbene dejavnosti, je podal
namestnik predsednika odbora Martin Teraž. Glede na predstavitev poročil na odboru je
izpostavil naslednje zadeve:
 po njihovem mnenju sekretarja OZ RK Laško Vlada Marota je preveč ljudi, ki
potrebujejo pomoč, kar se pri delu pozna tako, da porabijo večino časa in energije za
pomoč njim, s tem pa jim zmanjkuje časa za ostale dejavnosti, ki jih izvaja Območno
združenje Rdečega križa Laško. Želijo si, da bi preko javnih del oziroma kako
drugače dobili še kakšno zaposlitev in tako okrepili kadrovsko zasedbo. Soočajo se
tudi s prostorskimi problemi skladišč in dostopom do njih, ker je na zdajšnji lokaciji
dostop s tovornjakom onemogočen. Delo jim dodatno otežuje tudi ministrstvo za delo,
družino in enake možnosti z zahtevnimi predpisi za shranjevanje živil. Poudarjeno je
bilo, da uspešno sodelujejo z lokalnimi društvi in ustanovami, predvsem z Občino
Laško, želijo pa si, da bi bilo Območno združenje Rdečega križa Laško tudi sestavni
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del štaba za civilno zaščito. Za njihovo boljše delovanje bi potrebovali tudi novo
vozilo, saj je sedanje že precej staro in izrabljeno.
Leto 2014 je bilo za ŠMOCL prelomno. Dobili so nove prostore, kjer je sedaj Otročji
center Laško (prostori starega Kina), kjer so z veliko vloženega lastnega dela obnovili
in opremili prostore. Vlagalo se je tudi v nakup tehnike, kar sedaj omogoča kvalitetno
delo. Ponovno so obudili projekt TV Laško, kjer nastajajo reportaže in prispevki iz
lokalnega dogajanja. Poudarjeno je bilo, da ŠMOCL deluje predvsem na
prostovoljnem delu in se vsa sredstva vlagajo v različne dejavnosti. S tem mladim
ponudijo najrazličnejše aktivnosti ter jih tako tudi zaposlijo in opremijo z izkušnjami.
Od otvoritve Otročjega centra Laško imajo strogo ločene osnovnošolske otroke od
starejše mladine. Starši osnovnošolskih otrok so lepo sprejeli Otročji center, saj so
njihovi otroci pod stalnim nadzorom odrasle osebe. Njihovi načrti za prihodnost so
predvsem spremljanje in prijavljanje na različne razpise za EU sredstva.
Javni zavod Regijsko študijsko središče je pristojen za tercialno izobraževanje v
Savinjski regiji. Ima 29 ustanoviteljic, med njimi je tudi Občina Laško. Njihove
dejavnosti so bile v letu 2014 usmerjene predvsem v zagotavljanje kakovostnega
delovanja treh visokošolskih zavodov (Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Visoka
zdravstvena šola v Celju in Visoka šola za varstvo okolja), kjer je bilo v letu 2014/15
skupaj vpisanih 381 študentov. Prizadevajo si za ustanovitev manjše Univerze v
Celju, ki bi bila specializirana za področja, ki so najbolj zanimiva in potrebna za regijo.
Finančni delež, ki ga nameni na leto Občina Laško tem zavodu, je okoli 4700 € in je
odvisen glede na število prebivalcev v občini.

V razpravi je bilo izpostavljeno, da se opaža, da se RK nekoliko zapira in da se aktivnosti, ki
se izvajajo, bolj povezujejo s članstvom. Glede na to, da je to dobrodelna organizacija, bi
morala ostati odprta. Pojasnjeno je bilo, da se nekatere aktivnosti danes težko izvajajo tako
na široko kot so se doslej. Zakonodaja onemogoča dostop do informacij, ki jih pri delu
potrebujejo. Sicer pa 80% pomoči nudijo nečlanom, tako da so člani v določenih trenutkih
celo prikrajšani. Zato se je program zastavil tako, da so tiste dejavnosti, ki se financirajo zgolj
iz članarine, namenjene le članom. Ostala pomoč, tudi iz sklada EU, pa je namenjena vsem
občanom.
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Vlado Marot – OZ RK Laško.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Območnega združenja Rdečega križa Laško za
leto 2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Študentskega, mladinskega in otroškega centra
Laško za leto 2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega zavoda Regijskega študijskega
središča za leto 2014 v priloženi vsebini.
Številka: 032-09/2007
AD B1/2 Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč na domu v
Občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč
na domu v Občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 12280-09/2015
AD B2/1 Predlog Strategije razvoja in trženja turizma za Občino Laško 2020
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Miša Novak.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi nova strategija lahko vsebovala tudi povzetek dosežkov
strategije 2005-2015. V povzetku strategije ni zaslediti odnosa do sakralnih objektov in
možnosti črpanja EU sredstev, kar bi se lahko umestilo po posameznih poglavjih.
Pojasnjeno je bilo, da je bila narejena analiza koncepta prejšnje strategije, analiza
povpraševanja in trenda velike rasti na strani povpraševnja ter padca povprečne dobe
bivanja; za Laško je bil v ugotovljen nadpovprečen trend v primerjavi s slovenskim turizmom
in drugimi zdraviliškimi destinacijami. Povprečna doba bivanja pada, vse pomembnejša pa
postajajo destinacijska doživetja. Sakralni objekti so vključeni v sklop kulturne dediščine
(muzeji, kulturni objekti ali stavbna dediščina) in v projekte, ki so opredeljeni in umeščeni v
novo finančno perspektivo skozi območno partnerstvo Dežele Celjske ali skozi regionalni
program. Strategija vsebuje kar nekaj identificiranih vsebin in projektov, za katere se še
odpirajo priložnosti; realizirali se bodo, če bodo zagotovljena finančna sredstva – vsi viri še
niso identificirani, je pa pomembno, da vemo, katere vsebine želimo plasirati, ko se ta
priložnost pojavi.
V nadaljevanju razprave so bile izpostavljene zadeve, ki so jih v Laškem nekoč že imeli:
kopališče v Savinji, dve čolnarni, nogometno igrišče, trim steza, ... to bi bilo treba ponovno
pridobiti. Poseben poudarek je treba nameniti invalidom - zagotoviti je traba pogoje za
športne dogodke za invalide. Realizirati bi bilo treba kolesarsko povezavo Celje-Laško.
Turistom bi se lahko ponudilo tudi športno plezanje, saj je kar nekaj plezališč v okolici
Laškega.
V razpravi so sodelovali: Robert Medeved – SDS, Marjan Kozmus – SD, Miša Novak –
Alohas.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Strategijo razvoja in trženja turizma za občino Laško
2020.
Številka: 007-08/2015
AD B2/2 Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
*odide Marko Šantej (20 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
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SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014 v
predloženi vsebini.
Številka: 303-3/2014
AD B2/3 Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
*pride Marko Šantej (21 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v
predloženi vsebini.
2. S tem sklepom se nadomesti sklep št. 007-4/2014 z dne 1. 4. 2015.
Številka: 007-07/2015

AD B2/4 Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Edina Memić.
*odide Milena Dobršek (20 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in
podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020 v predloženi vsebini.
Številka: 007-05/2015
AD B2/5 Končno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014 RDO Dežela Celjska
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
*pride Milena Dobršek (21 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme končno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014 RDO
Dežela Celjska v predloženi vsebini.
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Številka: 303-02/2011
AD B2/6 Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme Savinjske Regije 2012/2013
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
Na vprašanje, kakšni so kriteriji za dodeljevanje štipendij, je bilo odgovorjeno, da se najprej
pozove občine, če vstopajo v regijsko štipendijsko shemo, nato se izvede razpis za
delodajalce, da le-ti razpišejo štipendije. Občine se nato izjasnejo, koliko štipendij so
pripravljene sofinancirati. Kljub temu, da je naša občina izrazila interes, da se vključi v
štipendijsko shemo, letos štipendije ni razpisal nobeden delodajalec.
V razpravi so sodelovali: Marija Zupanc – SMC, Andrej Flis – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o izvajanju Regijske štipendijske
sheme Savinjske Regije 2012/2013 v predloženi vsebini.
Številka: 303-01/2003
AD B2/7 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje
investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 2014-2018
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško pooblašča župana Franca Zdolška za potrjevanje investicijske
dokumentacije in morebitnih nastalih sprememb za mandatno obdobje 2014-2018.
Številka: 021-02/2015
AD B2/8 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2014
do 30. 4. 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske
dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2014 do 30. 4. 2015.
Številka: 430-15/2011
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AD B2/9 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
*odide Tatjana Seme (20 prisotnih)

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: 3523-29/2015

AD B3/1 Predlog Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini
Laško – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
*pride Tatjana Seme (21 prisotnih)

Izpostavljeno je bilo, da je bilo na odboru za urejanje prostora in komunalne dejavnosti
dogovorjeno, da se pripravi seznam inšpekcijskih služb in njihovih pristojnosti. Pojasnjeno je
bilo, da je za nadziranje odloka v 90% zadolžen medobčinski inšpektorat in redarstvo, za
ostale zadeve pa še veterinarska, lovska, gradbena in okoljska inšpekcija – osnovne
informacije o teh inšpekcijskih službah bodo objavljene na občinski spletni strani in na
oglasni deski.
V razpravi sta sodelovala Matjaž Pikl - DeSUS in Luka Picej – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu
naselij v občini Laško v 1. obravnavi.
2. Občinska uprava bo proučila predloge in pripombe ter jih po možnosti
upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo.
Številka: 354-45/2014
AD B3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Občine Laško – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško v 1. obravnavi v predloženem
besedilu.
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2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti
upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo.
Številka: 35001-02/2000
AD 3/3 Predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen
subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v
Občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Predsednik odbora za urejanje okolja in komunalne dejavnosti je podal pobudo, da se 6. člen
pravilnika dopolni tako, da se doda, da se javni poziv objavi tudi v občinskem glasilu Laški
bilten.
Predsednik odbora za gospodarske dejavnosti je predlagal, da se naredi zemljevid občine ali
po krajevnih skupnostih, iz katerega bo razvidno, kje se je potrebno priklopiti na
kanalizacijsko omrežje in kje na MČN. Obvestilo v zvezi z MČN bi bilo dobro dati tudi na
hrbtno stran računa.
V razpravi je bil izpostavljen problem glede pridobitve subvencije, saj bo več prosilcev kot pa
je na razpolago sredstev. Pojasnjeno je bilo, da je v tem letu za subvencije namenjenih
10.000 EUR, glede na povpraševanje pa se bo nekaj več sredstev poskusilo zagotoviti v
naslednjem letu. Zagotovo ne bodo vsi potencialni upravičenci kupili in vgradili MČN že v
letošnjem letu. Dodano je bilo, da glede na prakso sosednjih občin na začetku ni pričakovati
navala. Ko bo končan popis greznic, bo verjetno znano, koliko MČN bo potrebnih in v skladu
s tem podatkom je potrebno planirati sredstva za subvencioniranje v prihodnjem letu.
Podan je bil predlog za ustanovitev servisne službe na komunali ali na občini, ki bi občanom
svetovala, katere naprave so primerne za nakup in vgradnjo. Dodano je bilo, da bi vodilno
vlogo pri tem morala imeti komunala, ki bi izvajala tudi nadzor nad tem. Na komunalo je že
bila podana pobuda, da se pripravi zgibanka o vrstah MČN.
Opozorjeno je bilo, da bodo morale strokovne službe pripraviti pravilnik za tiste občane, ki
bodo podali vlogo za oprostitev plačila za obremenjevanje okolja, saj lahko kmetijska
gospodarstva v svojih gnojiščih uporabljajo blato pod določenimi pogoji, ki so predpisani.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Jože Senica – N.Si,
Stanko Selič – neodvisni, Marko Šantej – MMOL, Luka Picej – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Laško sprejme Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za
namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v
Občini Laško v predloženi vsebini, s tem da se 6. člen dopolni tako, da se javni poziv
objavi tudi v občinskem glasilu.
Številka: 354-43/2013
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AD B3/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno
infrastrukturo - za gospodinjstva in nepridobitno dejavnost
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Odbor za gospodarski razvoj občine se je strinjal s predlogom, da se subvencija omrežnine
iz 46% zniža na 23%, odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti pa je predlagal, da
se zniža na 30%, kar je bilo tudi potrjeno na koordinacijskem sestanku pred sejo občinskega
sveta.
Predsednik gospodarskega odbora je opozoril, da je omrežnina kljub subvenciji v primerjavi z
drugimi občinami dokaj visoka; na višino vplivajo investicijska vlaganja zadnjega obdobja;
posledično je treba omrežnino v prihodnje nujno zniževati – potem ko bodo vsi vodovodi
obnovljeni in ne potrebnih več toliko vlaganj.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško soglaša, da cene oskrbe s pitno vodo v občini Laško
ostanejo iste kot so bile določene sklepom občinskega sveta št. 355-02/2014 z
dne 26. 2. 2014.
2. Občinski svet soglaša, da se pri ceni oskrbe s pitno vodo zniža subvencija
omrežnine oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti iz
46% na 30%, tako da cena omrežnine za plačilo občanov znaša 9,58 EUR/mesec
brez DDV (za DN 20).
3. Nova višina subvencije se uveljavi s 1. junijem 2015.
in UGOTOVITVENI SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da je Sklep o znižanju
subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrutkturo za neprofitne
dejavnosti št. 35401 01/2012 z dne 29. 2 2012 (Uradni list RS, št. 20/2012)
prenehal veljati z dnem uveljavitve sklepa občinskega sveta št. 355-02/2014 z
dne 26. 2. 2014, ki je bil sprejet na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), ki je razveljavila Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09).
2. Ta ugotovitveni sklep se sprejme zato, ker je Sklep o znižanju subvencije
omrežnine po letih za vodovodno infrastrutkturo za neprofitne dejavnosti
določal cene do vključno za leto 2015.
Številka: 35401-01/2012
AD B3/5 Soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Občino Laško, Storitvenim
podjetjem Laško, d. o. o., in WTE Wassertechnik GmbH
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. Povedal je, da je bila
sodna poravnava najprej podpisana 15. 5. 2015, zaradi popravka pa je bila podpisana še
enkrat, in sicer danes, 27. 5. 2015. Besedilo nove sodne poravnave je bilo dano na mizo.
Popravljene so bile napake pri izračunu bruto zneskov, ki so nastale zaradi napačno
upoštevanega DDV. Sodna poravnava je sklenjena pod pogojem, da občinski svet poda
soglasje k njeni vsebini – o tem je treba tožečo stranko in sodišče obvestiti v roku treh dni.
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Glede na to, da sodna poravnava ne vsebuje dogovora s pivovarno, je bila izražena bojazen,
da bo celotni znesek iz sodne poravnave na koncu morala kriti občina sama. Izpostavljena je
bila odgovornost oseb, ki so sklenile pogodbo s tožečo stranko – le-ti bi morali odgovarjati.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da gre pri sodni poravnavi za ureditev plačil za nazaj; kako
pa je z razmerji do koncesionarja za vnaprej – ali so kakšni dogovori? Ali je možno
napovedati, če se bo v prihodnosti povišala cena čiščenja odpadnih voda in kako bo to
vplivalo na proračun?
Pojasnjeno je bilo, da je sodna poravnanva narejena na podlagi izhodišč, ki naj bi veljala tudi
za vnaprej. Predvidoma bo sklenjen aneks h koncesijski pogodbi, za kar potekajo dogovori s
koncesionarjem; cena čiščenja odpadnih voda bo znana, ko bodo pripravljeni izračuni
elaboratov v skladu z veljavno uredbo. Osnovna delitev, torej razmerje med občino in
pivovarno pa je že dogovorjeno: 30. 4. 2015 je bil podpisan dogovor med občino, pivovarno
in koncesionarjem, ki se že izvršuje - po tem dogovoru so plačila razporejena v skladu s
porabo; to pomeni, da tudi pivovarna že krije večji, sorazmeren del stroškov.
Postavljeno je bilo vprašanje, kakšen bi bil znesek, če bi se upoštevalo 400.000 EUR in
zamudne obresti ter kako bo v bodoče glede tehnične ureditve meritve meteorne vode?
Poudarjeno je bilo, da če bi se leta 2007 financiralo vse obveznosti z izgradnjo
kanalizacijskega sistema, bi morala občina vzeti 5 mio EUR kredita; tako pa je bilo v tem
obdobju v kanalizacijski sistem (zgrajenega je bilo cca 80%) vloženih 6,5 mio EUR, pri čemer
je bila večina sredstev pridobljenih iz EU (nepovratna sredstva).
Predlagano je bilo, da se takrat, ko bodo izdelani elaborati, na eni izmed prihodnjih sej
predstavi finančni učinek za občino.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Robert Medved – SDS,
Pavel Teršek – N.Si, Roman Tušek – N.Si, Anja Jandrok – odvetnica, Andrej Kaluža – OU,
Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Laško daje soglasje k sklenitvi sodne poravnave pred Okrožnim
sodiščem v Celju z dne 27. 5. 2015, opr.št. I Pg 399/2012, med Občino Laško,
Storitvenim podjetjem Laško, d. o. o., in WTE Wassertechnik GmbH, Nemčija.
Številka: 711-01/2009
AD B4/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik statutarno pravne komisije
Pavel Teršek.
V razpravi je bilo predlagano, da se spremembe in dopolnitve sprejmejo v 1. obravnavi in ne
po skrajšanem postopku. Sprememb in dopolnitev je namreč veliko, gre pa za najvišji akt, ki
ga sprejema občinski svet. Glede 22. člena, ki naj bi določil, da prvo sejo sveta krajevne
skupnosti skliče župan in ne bivši predsednik krajevne skupnosti, je bil izražen dvom o
učinkovitosti takšne spremembe – če bo župan izvoljen komaj v drugem krogu, bo krajevna
skupnost predolgo čakala na konstituiranje sveta. Predlagano je bilo, da bi prvo sejo sveta
krajevne skupnosti sklical predsednik občinske volilne komisije.
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Podan je bil odgovor, da se lahko danes opravi 1. obravnava, saj naj bi po navodilih Službe
za lokalno samoupravo statut in poslovnik uskladili v šestih mesecih, tako da je še dovolj
časa, da pripravimo poročilo. Pojasnjeno je bilo, da je res bolj praktično, da prvo sejo sveta
KS skliče bivši predsednik KS. Predlog za takšno spremembo je nastal zato, ker imajo tako
urejeno tudi druge občine, katerih statuti so bili primerjani, pridobljeno pa je bilo tudi
strokovno mnenje Neže Vodušek, uslužbenke Službe za lokalno samoupravo v pokoju, ki
predava na strokovnih seminarjih, da naj bi prvo sejo sveta KS sklical župan. Glede na
pomisleke se bo predlog, ki je bil podan v razpravi, preučil do naslednje obravnave.
V razpravi sta sodelovala: Matjaž Pikl – DeSUS in Tanja Grabrijan – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško v
1. obravnavi.
2. Strokovne službe bodo proučile podano pripombo in jo po možnosti upoštevale
pri pripravi besedila za 2. obravnavo.
Številka: 032-08/2015
AD B5/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško, d. o. o.
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal namestnik predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Senica.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorja Javnega podjetja
Komunala Laško, za mandatno obdobje štirih let, imenuje Tomaža Novaka.
2. Mandat prične teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z imenovanim
kandidatom, ki jo sklene z županom Občine Laško.
Številka: 430-04/2015
AD B5/2 Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal namestnik predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Senica.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Laško sprejme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Laško v predloženi vsebini.
Številka: 032-01/2015
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AD B6 Vprašanja in pobude
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude:
 Glede na dopis, ki so ga svetniki pred sejo po e-pošti dobili od direktorice ZD Laško o
pomenu in predvidenih posledicah, ki bi jih prinesel sprejem pravilnika o nujni
medicinski pomoči, je bila podana pobuda, da strokovne službe pripravijo peticijo proti
sprejetju takega pravilnika; peticijo bi podpisal župan in svetniki; strokovno komisijo
naj se povabi v našo občino, da si ogleda teren in preveri časovno dostopnost do
najbolj oddaljene točke v občini;
 Podana je bila pobuda za nakup defibrilatorja za vsako krajevno skupnost;
 Glede na to, da je v Odloku o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij določena
visoka kazen za naslanjanje koles na javne objekte, je pred temi objekti potrebno
urediti ustrezna stojala za kolesa, kjer se jih bo lahko tudi priklenilo; za motorna
kolesa pa bi bilo potrebno urediti ustrezna parkirišča;
 Izpostavljena je bila problematika vodne struge v dolini Lahomnice; vodnemu
gospodarstvu naj se predlaga, da se umestijo pragovi;
 KS Sedraž je na komisijo za prometno varnost, ki jo sestavljajo predstavniki občine in
komunale, naslovila že dva dopisa, v katerem jih prosi za ogled terena v KS, vendar
do sedaj še ni dobila nobenega odgovora;
 V okviru nove avtobusne postaje je bilo zgrajeno javno stranišče, ki pa še vedno ni
odprto; na avtobusni postaji bi bilo potrebno urediti tudi parkiranje;
 Podana je bila pobuda za ustavitev krčenja parkovnih oz. zelenih površin v mestu
Laško (parkirišče Zdravilišča Laško, Spar) in pobuda za izdelavo elaborata o
ohranjanju in iskanju novih zelenih površin v mestu Laško;
 Podana je bila pobuda za soinvestitorstvo občine pri postavitvi igral za otroke s
posebnimi potrebami;
 Podana je bila pobuda za postavitev javnega stranišča pri Kulturnem centru (plastična
premična stranišča niso primerna za majhne otroke in za invalide) in pitnika pri
otroških igralih v parku in drugje v mestu;
 Podana je bila pobuda, da občina kot ustanoviteljica na šole naslovi dopis o smotrni
porabi šolske prehrane – hrana, ki ostaja, naj se razdeli med tiste, ki si je ne morejo
plačati;
 Zaradi obnove železniških postaj je bila podana pobuda za nakup ročnega mobilnega
dvigala za invalide – za ta namen bi se lahko ustanovila ekipa, ki bi jo sestavljali
predstavniki Themane Laško, Rimskih term, občine in SŽ;
 Podana je bila pobuda za postavitev skate parka v Laškem in Rimskih Toplicah;
 Podana je bila pobuda za obnovo ograje pri OŠ Primoža Trubarja Laško – med šolo
in igriščem;
 Glede vprašanja o financiranju in izboru nastopajočih na »Pivu in cvetju« je bilo
pojasnjeno, da nastopajoče plača in izbira pivovarna, občina le oddaja v najem
prostore za gostinske storitve in prodajo;
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Jože Senica – N.Si,
Milena Dobršek – DeSUS, Pavel Teršek – N.Si, Nuša Konec Juričič – SLS, Marko Šantej –
MMOL, Stanko Selič – neodv., Zvonko Gračner – Lista gasilcev OL, Marija Zupanc – SMC,
Robert Medved – SDS, Tatjana Seme – SMC, Franc Zdolšek - župan.

AD B7 Razno
/
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 20.35.
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*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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