OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-05/2016
Datum: 10. 3. 2016
ZAPISNIK
11. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 2. marca 2016, ob 17. uri, v Modri
dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
AD A Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 21 članov občinskega sveta, kar pomeni,
da je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Odsoten je bil Stanko Selič, z
zamudo se je seje udeležil Pavel Teršek.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se
nahaja v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Franc Zdolšek
Sandra Barachini
Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Dimitrij Gril
Andrej Kaluža
Luka Picej
Tisk, TV:
Boža Herek
Nina Slak
Robert Gorjanc

župan
direktorica občinske uprave
Urad župana
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne
finance
Urad za GJS, okolje in prostor
Urad za GJS, okolje in prostor
TV Krpan
Štajerski val
NT - RC

AD B Sprejem dnevnega reda
Razprave o dnevnem redu ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 11. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 2. 3. 2016, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-05/2016
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 10. seje z dne 23. 12. 2015
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2. Potrditev realizacije sklepov 10. seje z dne 23. 12. 2015
3. Splošne zadeve
3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za
leto 2016 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2015
4. Področje okolja in prostora
4/1 Predlog Sklepa o oddaji parkirnih površin v Občini Laško
4/2 Predlog Sklepa o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Občini Laško
4/3 Predlog Sklepa o ugotovitvah in aktivnostih za zmanjšanje poplavne ogroženosti
Občine Laško
5. Področje gospodarstva
5/1 Predlog Odloka o turističnem vodenju v Občini Laško – 2. obravnava
6. Področje družbenih dejavnosti
6/1 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti v Občini Laško
6/2 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju
ljubiteljske kulture v Občini Laško
6/3 Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Laško
7. Imenovanja
7/1 Predlogi za imenovanje članov Sveta zavoda Vrtec Laško
7/2 Predlogi za imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško
7/3 Predlogi za imenovanje članov Nadzornega sveta JP Komunala Laško
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 10. seje Občinskega sveta Laško z dne 23. 12.
2015
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 10. seje z dne 23. 12. 2015.
Številka: 032-16/2015
AD B2 Sprejem realizacije sklepov 10. seje Občinskega sveta Laško z dne 23. 12.
2015
V razpravi je bil izpostavljen plaz na območju kamnoloma v Sp. Rečici, prikazane so bile tudi
fotografije plazu. Odgovorne je potrebno zadolžiti, da se čim prej izvede sanacija tega
območja.
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Pojasnjeno je bilo, da je bil v tem tednu sestanek s predstavniki podjetja Izvor, ki delajo
sanacijski program za vodotok Rečica, in z geologom Muhičem, ki pripravlja rešitev za samo
plazino.
V razpravi sta sodelovala Matjaž Pikl – DeSUS in Andrej Kaluža - OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 10. seje z dne 23. 12. 2015.
Številka: 032-16/2015
AD B3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za
leto 2016 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala direktorica OU Sandra Barachini.
V razpravi je bilo predlagano, da se v program dela doda še Strategija razvoja socialnega
varstva, kar je bilo že predlagano na eni izmed preteklih sej v lanskem letu. Prav tako je bilo
predlagano, da bi občinski svet obravnaval tudi spremembe šolskih okolišev oz. spremembe
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško.
V razpravi je sodeloval Matjaž Pikl – DeSUS.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in
rokovnik za leto 2016 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2015 v
predloženi vsebini, s tem da se dopolni program dela še s Strategijo razvoja
socialnega varstva in Spremembo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško.
Številka: 032-04/2016
AD B4/1 Predlog Sklepa o oddaji parkirnih površin v Občini Laško
AD B4/2

Predlog Sklepa o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Občini Laško

Predlagano je bilo, da se točki 4/1 in 4/2 obravnavata skupaj, glasuje pa se o vsakem sklepu
posebej.
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
* pride Pavel Teršek (22 prisotnih)

V razpravi je bil izpostavljen 38. člen Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine
Laško: na kakšen način medobčinski redar ali medobčinski inšpektor odredi lastniku
zapuščenega vozila, da ta vozilo odstrani? Kaj pomeni določilo v 10. členu navedenega
odloka, da je parkiranje prepovedano tudi po bankinah – ali velja to za vsa območja?
Pojasnjeno je bilo, da ima vsako vozilo šasijo – če je vidna številka šasije, se lahko preveri
zadnji lastnik, kateremu se pošlje obvestilo o odstranitvi oz. odvozu vozila. Parkiranje je
prepovedano na vseh bankinah po Sloveniji, ne samo v naši občini.
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V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Andrej Kaluža – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet sprejme Sklep o oddaji parkirnih površin v Občini Laško v predloženi
vsebini.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Občini
Laško v predloženi vsebini.
Številka: 007-15/2015
AD B4/3 Predlog Sklepa o ugotovitvah in aktivnostih za zmanjšanje poplavne
ogroženosti Občine Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
V razpravi je bilo predlagano, da se 4. in 5. točka dopolnita s časovnico oz. določitvijo
termina realizacije.
Izpostavljeno je bilo, da je NIVO kot koncesionar za izvedbo del na porečju Savinje, prav
tako pa je rečni nadzornik iz NIVO-ja. Nadzor bi moral vršiti nekdo drug – oseba iz druge
službe (npr. iz ARSO ali ministrstva), ne pa iz tiste, ki dela izvaja. Predlagano je bilo, da se ta
problematika doda in izpostavi tudi v sklepu.
Poudarjeno je bilo, da je treba prioritetno izvesti tiste ukrepe v Občini Laško, za katere so že
načrti, in sicer od Laškega do Zidanega Mosta, torej do izliva Savinje v Savo. Njihova
realizacija bi zmanjšala nivo vode za 80 do 100 cm. Če ukrepi v Občini Laško ne bodo
izvedeni, bodo posledice narasle vode v Laškem še hujše zaradi hitrejšega pritoka, ki
nastane zaradi izvedenih ukrepov "gorvodno" na Savinji.
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Robert Medved – SDS, Jože Senica – N.Si,
Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Sklep o ugotovitvah in aktivnostih za
zmanjšanje poplavne ogroženosti Občine Laško, s tem da se 4. in 5. točka dopolnita s
časovnico oz. določitvijo termina realizacije.
Številka: 355-01/2013

AD 5/1 Predlog Odloka o turističnem vodenju v Občini Laško – 2. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
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SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o turističnem vodenju v Občini Laško v predloženi
vsebini.
Številka: 007-16/2015
AD 6/1 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti v Občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
V razpravi je bilo predlagano, da bi se za razpise po vseh treh pravilnikih (za socialnohumanitarne dejavnosti, za kulturo in za šport) pripravljala letna poročila o razdelitvi finančnih
sredstev.
Podana so bila še naslednja vprašanja:
- 4. člen, 1. alineja: če je sedež v Občini Laško – koliko občanov mora biti vključenih?
- 6. člen, 1. odst.: kako je sestavljena komisija?
- 15. člen, 1. odst.: kateri je pristojni organ občinske uprave, ki izvaja nadzor?
- 15. člen, 3. odst.: kaj pomeni določilo, da izvajalec, ki krši določila, ne more kandidirati
na prihodnjem razpisu – ali je to en razpis ali več?
- KRITERIJI IN MERILA, 4. točka: v obrazložitvi je navedeno, da se bodo po novem
dodelile posamezne točke samo za izdajo glasila ali biltena, pri stalnosti izvajanja
programa na območju Občine Laško pa se bo upoštevalo najmanj tedensko izvajanje;
zakaj so potem v tabeli za stalnost izvajanja programa navedene točke tudi za
mesečno in občasno izvajanje programa?
- prav je, da največ točk dobijo tista društva, ki imajo sedež v Občini Laško;
Pojasnjeno je bilo, da je razpis samo enkrat na leto, porabljena sredstva pa so vidna v
proračunu. Sicer pa se po zaključenem razpisu lahko pripravi tudi poročilo o razdelitvi
sredstev, s katerim se seznani občinski svet. Komisijo določi župan ponavadi iz občinske
uprave. Nadzor vrši Urad za družbene dejavnosti, ki ugotavlja ali so bila sredstva porabljena
namensko. Glede izvajanja programa se točke ne podeljujejo več za vsakodnevno izvajanje.
Za sedež v Občini Laško se podeli 30 točk, 50 točk pa je potrebno zbrati, da so sploh
upravičeni do sredstev, upošteva pa se tudi število članov. Tako društva, ki nimajo sedeža v
Občini Laško in nimajo dovolj članov, ne dosežejo meje za dodelitev sredstev. Je pa kar
nekaj društev, kot je npr. društvo za bolezni srca, ki nimajo sedeža v naši občini, imajo pa
zelo veliko članov, zato dobijo več točk po tem kriteriju. Postavila se je omejitev, da mora
takšno društvo imeti najmanj 5 članov, saj se je v praksi dogajalo, da je dobilo sredstva
društvo, ki je imelo le dva člana, ker je bil program društva zelo bogat. Kriteriji so bili torej
oblikovani na podlagi prakse, tako da bodo sredstva najbolj pravično razdeljena.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško v predloženi vsebini.
2. Po izvedenem javnem razpisu naj se za občinski svet vsako leto pripravi
poročilo o razdelitvi sredstev.
Številka: 007-01/2016
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AD B6/2 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju
ljubiteljske kulture v Občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško v predloženi vsebini.
2. Po izvedenem javnem razpisu naj se za občinski svet vsako leto pripravi
poročilo o razdelitvi sredstev.
Številka: 007-02/2016

AD B6/3 Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje glede sofinanciranja športnih društev s strani
pivovarne: ali občina glede na to, da je pričakovati, da novi lastnik za to ne bo več namenjal
toliko sredstev, razmišlja o tem, da bi kaj več sredstev namenila za športne klube, ki
promovirajo Laško, skrbijo za prepoznavnost občine in nenazadnje tudi vzgajajo veliko otrok
v pozitivnem duhu?
Pojasnjeno je bilo, da je obravnavani pravilnik usmerjen na otroke in mladino. Če bi hoteli
sofinancirati klube, bi morali spremeniti pravilnik, povečati postavko in pripraviti ustrezen
razpis, saj občina neposredno ne sme sofinancirati klubov. Trenutno je težko predvideti, kako
se bodo odvijale zadeve glede sofinanciranja klubov in glede Dvorane Tri lilije. Vse se dogaja
v zelo neugodnem času, saj ima občina glede na pretekla leta manj denarja zaradi manjše
poprečnine, zato bi za ta namen težko zagotovila še kakšna dodatna sredstva.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek - župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Laško v predloženi vsebini.
2. Po izvedenem javnem razpisu naj se za občinski svet vsako leto pripravi
poročilo o razdelitvi sredstev.
Številka: 007-03/2016
AD B7/1 Predlogi za imenovanje članov Sveta zavoda Vrtec Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Vrtca Laško kot predstavniki
ustanoviteljice imenujejo:
 Aleš Razboršek,
 Marjan Holcer,
 Marija Zupanc.
Številka: 032-01/2016
AD B7/2 Predlogi za imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško
kot predstavniki ustanoviteljice imenujejo:
 Damjan Kovač,
 Vesna Vodišek Razboršek,
 Darinka Grešak.
Številka: 032-01/2016
AD B7/3 Predlogi za imenovanje članov Nadzornega odbora JP Komunala Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Nadzorni svet JP Komunale Laško kot
predstavniki ustanoviteljice imenujejo:
 Marjan Kozmus,
 Matjaž Štor,
 Matjaž Centrih,
 Matjaž Pikl.
Številka: 032-01/2016
AD B8 Vprašanja in pobude
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude:
 Vodovod Majland je urejen, manjka še 9 priključkov za naselje Zalipno-Pleš – ali bo to
realizirano glede na spremembe, ki se obetajo glede upravljanja vodovodov?
 Gradbena jama za Mercator je bila zasipana z zemljo čudnega barvnega odtenka –
od kod je bila pripeljana ta zemlja, ali je škodljiva za zdravje?
 V medijih je bilo objavljeno, da naj bi se v juliju pričela obširna gradbena dela na
železniški postaji Laško, zgrajen naj bi bil podhod, nivojskega križanja naj ne bi bilo
več. Ali je občina sodelovala pri pridobivanju gradbenega dovoljenja? Ali je
zagotovljena intervencijska pot?
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Kako je z razvojem brezžičnega omrežja? Ali se da razširiti na področje Debra oz.
naselje v Sp. Rečici do TIM-a?
V primeru, da bo Thermana prodala Dom starejših tujcem (Avstrijci naj bi že izkazali
interes za nakup), obstaja bojazen, da domska oskrba cenovno ne bo dostopna
našim občanom. Ali se lahko Dom starejših odkupi s strani ministrstva ali
nepremičninskega sklada? Ali je kaj več informacij o tej problematiki?
Pojasnjeno je bilo, da so bile res neke ponudbe za Thermano, vendar le-ta še ni v
prodaji. Občina ne more kupiti doma starejših, lastnik bi moral biti pokojninski sklad.
Podana je bila pobuda, da bi se letos znova podarila ena sejnina občinskih svetnikov
v humanitarne namene. Strokovne službe naj skupaj z Rdečim križem pripravijo
predlog, komu naj se podeli sejnina.

Župan je navzoče seznanil, da glede vzdrževanja vodovodov potekajo aktivnosti za prenos s
pivovarne na občino, ta pa bo upravljanje vodovodov prenesla na komunalo. Na komunali se
bo s tem ukvarjal poseben oddelek - izvedel se bo prenos zaposlenih. Vse potrebno naj bi
bilo pripravljeno v roku 15 dni, tako da bo v zvezi s tem odločal občinski svet na naslednji
seji. Glede Dvorane Tri lilije in Gradu Tabor s pivovarno še ni nobenega konkretnega
dogovora.
Investicije v železniško infrastrukturo se pripravljajo intenzivno - en del se bo v Laškem začel
že letos, večji del pa v prihodnjem letu.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Jože Kotnik –
DeSUS, Marija Zupanc – SMC, Janko Cesar - SLS, Franc Zdolšek – župan.

AD B9 Razno
V marcu bo potekal teden boja proti raku. Letošnje leto je namenjeno predvsem
preprečevanju raka na debelem črevesju in danki. Za odkrivanje te vrste raka obstaja
državni program, zato so pozvani vsi (moški in ženske) od 50 do 74 let, da se udeležijo tega
preventivnega programa. Odzivnost je še vedno manjša kot bi lahko bila (udeležba je okrog
60%).
V okviru izgradnje železniške infrastrukture naj bi se v Laškem gradil nov most preko
Savinje. Glede mostu preko Savinje v Rimskih Toplicah je bila podana informacija, da je bil v
septembru oz. oktobru na ministrstvu sestanek, kjer je bilo dogovorjeno, da se bo glede na
zimske razmere most preplastil, pobarvala se bo tudi ograja. Ker še ni bilo nič narejenega, bi
bilo v zvezi s tem potrebno pozvati ministrstvo. Pojasnjeno je bilo, da je ravno danes
predsednik KS Rimske Toplice dobil obljubo, da bo most saniran v marcu.
Podana je bila tudi informacija, da je OPN v zaključni fazi. V njem so predvideni trije mostovi.
Ko bo OPN sprejet, se bo sprejel še OPPN za most v Rimskih Toplicah.
V razpravi so sodelovali: Nuša Konec Juričič – SLS, Jože Senica – N.Si, Marija Zupanc –
SMC, Franc Zdolšek – župan.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 18.45.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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