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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-09/2016  
Datum: 15. 7. 2016  
 

Z A P I S N I K 
 
14. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 22. junija 2016, ob 17. uri, v Modri 
dvorani Kongresnega centra Thermane Laško. 
 
 

AD A Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, 
da je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Opravičila sta se Milan 
Klenovšek in Pavel Teršek. Janko Cesar se je seje udeležil z zamudo. 
 
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se 
nahaja v spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Franc Zdolšek župan 

2. Sandra Barachini v. d. direktorice Občinske uprave 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan Urad župana 

4. Dimitrij Gril Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

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

6. Andrej Kaluža Urad za GJS, okolje in prostor 

   

 Ostali vabljeni:  

7. Tomaž Novak Komunala Laško 

8. Darja Turk Simbio, d. o. o. 

   

 Tisk, TV:  

9. Boža Herek TV Krpan 

 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 14. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 22. 6. 2016, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-09/2016 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
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1. Sprejem zapisnika 13. seje z dne 25. 5. 2016 
 

2. Potrditev realizacije sklepov 13. seje z dne 25. 5. 2016 
 

3. Področje komunalne dejavnosti, okolja in prostora  
3/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske  
      javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih  
      odpadkov 
3/2 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja  obvezne občinske gospodarske  
      javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
3/3 Predlog Elaborata o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
3/4 Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev povezanih z nepretočnimi  
      greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 
3/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo  
      stavbnega zemljišča v Občini Laško – skrajšani postopek 
3/6 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na  
      območju Občine Laško – skrajšani postopek 

 
4. Proračun in premoženjske zadeve 

4/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani  
      postopek 

            4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – III.  
                  dopolnitev 
 

5. Imenovanja 
5/1 Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne 
 

6. Vprašanja in pobude 
 

7. Razno 
 
 

AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 13. seje Občinskega sveta Laško z dne 25. 5.  
              2016 

 
V razpravi je bilo opozorjeno, da na str. 6, točka B3/2, pri znesku "130.00" na koncu manjka 
"0", na str. 8, točka B4/2, pa je namesto "300.000 EUR" pravilno "300 milijonov EUR". 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 13. seje z dne 25. 5. 2016, s tem da se: 

 na str. 6 pri točki B3/2 znesek "130.00" popravi na "130.000 EUR", 

 na str. 8 pri točki B4/2 znesek "300.000 EUR" popravi na "300 milijonov EUR". 
   

Številka:  032-08/2016 
 
 

AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 13. seje Občinskega sveta Laško z dne 25. 5.  
              2016 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
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Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 13. seje z dne 25. 5. 2016. 
   
Številka:  032-08/2016 
 
 

AD B3/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske  
               javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih  
               odpadkov 

 

AD B3/2 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja  obvezne občinske   
               gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 

 
Predlagano je bilo, da se za točki 3/1 in 3/2 poda skupna obrazložitev, glasuje pa se o 
vsakem sklepu posebej. 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala mag. Darja Turk. Poudarila je, da je 
glavni razlog za spremembo cen obdelave odpadkov vključitev nove investicije v kalkulacijo 
cene. Zgrajena je bila nova hala, v kateri se vrši dodatni postopek biostabilizacije. Slovenska 
zakonodaja je namreč postavila strožje pogoje glede oskrbe odpadkov s kisikom. Podjetju 
Simbio je bila izdana odločba inšpektorata, s katero je mu je bilo naloženo, da mora pogoje 
izpolniti do konca leta 2015, sicer ne bo podaljšano okoljevarstveno dovoljenje. Investicija je 
bila financirana iz sredstev najemnine oz. sredstev amortizacije javne infrastrukture (občine 
kot solastnice Simbiu zaračunajo najemnino v višini amortizacije). Višina investicije je 
2,840.837 EUR. Projekt je v poskusnem obratovanju, ki se zaključuje konec tega meseca. Z 
naslednjim mesecem, ko se bo pričelo redno obratovanje, bodo začele veljati tudi nove cene, 
ki so določene v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pri odlaganju odpadkov pa cena iz leta 
2013 odstopa za več kot 10% glede na obračunsko ceno za leto 2015, zato je bilo potrebno v 
skladu z zakonodajo določiti nove cene.  
 
*pride Janko Cesar  (21 prisotnih) 

 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje ali še velja pogodba o sofinanciranju izgradnje 
regijskega centra za ravnanje z odpadki z dne 1. 7. 2003. Na vprašanje ali je cena nove 
investicije končna, je bilo odgovorjeno, da bo potrebno prej navedenemu znesku prišteti še 
360.000 EUR.  
 
Po pogodbi o najemu javne infrastrukture imajo občine kot lastnice pravico do nadzora, zato 
je bil podan predlog, da se v skladu s 37. členom te pogodbe do naslednje seje pripravi pisno 
poročilo.   
 
Podano je bilo vprašanje ali so podjetja, ki se ukvarjajo z odpadki, poskušala s skupnimi 
močmi vladajočo ekološko elito na ministrstvu prepričati, da delujejo skladno z direktivo in da 
ni potrebnih novih investicij v samo razgradnjo odpadkov. Pojasnjeno je bilo, da je slovenska 
zakonodaja implementirala strožje pogoje kot evropska direktiva. Na to so opozarjali 
predvsem preko gospodarske zbornice, skupnosti združenja občin in mestnih občin ter na 
Agenciji RS za okolje.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Robert Medved – SDS, 
Darja Turk – Simbio, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
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1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev: 
Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov je 0,06972 EUR/kg, od tega je: 

- cena  javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in 
- cena storitve 0,03948 EUR/kg. 

Cena je brez DDV in se uporablja od 1. 7. 2016 dalje. 
 
Številka: 354-28/2016 
 

 
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 2 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev: 
               Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih        
               odpadkov je 0,08703 EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in 
- cena storitve 0,06111 EUR/kg. 

               Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je                  
               0,08613 EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg in 
- cena storitve 0,03542 EUR/kg. 

              Cene so brez DDV in se uporabljajo od 1. 7. 2016 dalje. 
 
Številka: 354-28/2016 
 
 

AD B3/3  Predlog Elaborata o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst komunalnih  
                odpadkov 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.  
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da se povišujejo cene več storitev, kar je zelo obremenjujoče 
za občane. Opozorjeno je bilo, da so podražitve posledica zakonodaje, zato bi bilo treba 
posredovati pri poslancih.  
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje elaborat o zbiranju določenih vrst komunalnih  
odpadkov v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev: 
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kg/mesec/

osebo

Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov

Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov  - javna infrastruktura 0,02749 €/kg 12,685

Zbiranje in odvoz storitev mešanih komunalnih odpadkov - storitev 0,14666 €/kg 12,685

0,17415 €/kg 12,685

Zbiranje in odvoz odpadne embalaže

Zbiranje in odvoz odpadne embalaže – javna infrastruktura 0,00703 €/kg 7,294

Zbiranje in odvoz odpadne embalaže – storitev 0,28217 €/kg 7,294

0,2892 €/kg 7,294

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov – javna infrastruktura 0,05391 €/kg 4,125

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov - storitev 0,14432 €/kg 4,125

0,19823 €/kg 4,125

cena

 
Cene so brez DDV. 
Cene stopijo v veljavo s 01.07.2016 in ne vsebujejo davka na dodano vrednost.        
 
Številka: 354-28/2016 
 
 

AD B3/4  Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev povezanih z nepretočnimi  
                greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi       
                napravami 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak. 
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je izpostavil, da imajo občani, ki živijo na 
periferiji, kjer ni kanalizacijskega omrežja, in uporabljajo greznice oz. MKČN, manjši strošek. 
Posebej je izpostavil uporabnike, ki kombinirajo uporabo vode iz lastnega in javnega 
vodovoda – pripraviti bo treba letne analize, koliko vode porabijo – če bo poraba premajhna, 
bo potrebno v skladu z uredbo upoštevati normirano uporabo vode na osebo, ki znaša 4,5 
m³/mesec/osebo, kar bo osnova za plačilo storitve praznjenja greznic. Izpostavil je tudi 
dilemo ali je smiselno širiti območje javne kanalizacije ali je ceneje, če se subvencionira 
izgradnjo MKČN.  
 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, zakaj se tistim, ki ne uporabljajo javne kanalizacije 
niti javnega vodovoda, zaračunava omrežnina, saj so vodovode zgradili z lastnimi sredstvi. 
Pojasnjeno je bilo, da gre za omrežnino za kanalizacijo in ne za vodovod, in sicer v okviru 
skupne čistilne komunalne naprave, ki je vezana na čiščenje grezničnih gošč. Plačilo je 
vezano na porabo pitne vode – uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod, se bo v 
skladu z uredbo upoštevala pavšalna poraba 4,5 m³/mesec/osebo, kar je več kot je 
povprečna poraba vode v občini Laško, ki znaša 3,5 m³/mesec/osebo. Izdana bo posebna 
položnica s strani Režijskega obrata občine.  
 
Opozorjeno je bilo, da je na tem področju ogromno neplačnikov, zato je bilo postavljeno 
vprašanje, ali bo komunala v zakonsko določenem roku treh let dolžna neplačniku izprazniti 
greznico.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Janko Cesar – SLS, Matjaž Pikl – DeSUS, 
Stanko Selič – neodvisni, Robert Medved – SDS, Tomaž Novak – Komunala Laško.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
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1. Občinski svet potrjuje Elaborat o oblikovanju storitev povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 
v predloženi vsebini. 

2. Cena storitev znaša:  
            Storitev izvajanja  0,282 € / m3 porabljene vode 
            Storitev javne infrastrukture  1,170 € / mesec za priključek DN 20 
            Cene se začnejo zaračunavati od 1.7.2016 dalje in ne vsebujejo DDV. 
 
Številka: 354-06/2016 
 
 

AD B3/5  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za  
                uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško – skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je postavil vprašanje ali 
bodo imeli solastniki večstanovanjskih objektov, ki jim ne bo več potrebno plačevati 20 EUR, 
nižji standard kot do sedaj. Ker bodo verjetno uživali iste ugodnosti, ne more podpreti 
takšnega predloga. 
 
V nadaljevanju razprave je bilo izpostavljeno, da je potrebno najti zakonsko podlago, da bi se 
takšen pavšalni znesek lastnikom večstanovanjskih objektov še vedno zaračunaval.  
 
V razpravi sta sodelovala: Matjaž Pikl – DeSUS in Jože Senica – N.Si. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (12 ZA, 9 PROTI) sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  nadomestilu   
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  422-02/2015 
 
 

AD B3/6  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo  
                na območju Občine Laško 

 
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 

oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-06/2011 
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AD B4/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani  
               postopek 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2016 po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2016 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 410-27/2015 
 
 

AD  B4/2  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – III.  
                 dopolnitev 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini.  
 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje v zvezi s točko 27 – ali je bilo to zemljišče, ki je 
ocenjeno na 75.000 EUR, v lasti Pivovarne Laško že pred pričetkom koncesije? Pojasnjeno 
je bilo, da je vrednost samega zemljišča cca 600 EUR, ostalo vrednost pa predstavlja strojna 
oprema.  
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Andrej Kaluža – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2016 – III. dopolnitev. 
 
Številka:  478-61/2014 
 
 

AD B5/1  Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne   

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Celjske lekarne kot 
predstavnika ustanoviteljice Občine Laško imenuje Marko Šantej. 
 
Številka:  032-01/2016 
 
 

AD B7  Vprašanja in pobude 
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Izpostavljene so bile problematike in podana naslednja vprašanja, predlogi, pobude: 

- ankete o širokopasovnem omrežju na občinski spletni strani se ni dalo aktivirati, 

- Zalipno, Pleš – nekvalitetna voda; 

- priključek za polnjenje električnih avtomobilov – ga ni v Laškem; 

- med Sparom in avtobusno postajo se dvigajo kanalizacijski pokrovi, zato nastajajo 

razpoke in luknje; podobno je na relaciji med Sparom in Špico; kdo bo odgovarjal, če 

se kdo ponesreči?  

- zgornja cesta med Laščanko in železnico je zaradi razgibanega terena neustrezna za 

srečanje dveh avtomobilov; 

pojasnjeno je bilo, da je ta cesta enosmerna, zemljišče pa je od Slovenskih železnic; 

ker imajo v planu obnovo železniške postaje, se bo verjetno v okviru tega uredila tudi 

cesta;  

- pri odcepu za Globoko ni več ogledala; kdo bi moral skrbeti za košnjo na tem 

območju? 

pojasnjeno je bilo, da je ogledalo postavila komunala, delavci VOC-a pa so ga 

odstranili, ker gre za državno cesto; zdaj je pridobljeno dovoljenje za postavitev 

ogledala s strani direkcije, tako da naj bi se ogledalo postavilo nazaj;  

- v delu Debra pri varovanih stanovanjih je zaradi del onemogočen prehod pešcem; 

- nujna sanacija lokalne ceste v odseku Tehnika – Final Pasarič; 

- pridobitev seznama občinskih nepremičnin v KS Vrh nad Laškim; 

- prometna signalizacija na območju Tevče-Vrh – kritika krajanov, ker so znaki 

postavljeni na 500 m; 

- na pokopališču v Lazišah (zadaj) se podira škarpa; 

V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Tatjana Seme – SMC, Marija Zupanc – 
SMC, Matjaž Pikl – DeSUS, Stanko Selič – neodvisni, Martin Klepej – SDS.  
 
 

AD B8 Razno 

 
Predsednik KS Rečica je navzoče povabil na prireditve ob krajevnem prazniku, župan pa na 
proslavo ob dnevu državnosti ter ostale prihajajoče prireditve v juniju in juliju.  
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.55. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 
 


