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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-11/2016  
Datum: 12. 10. 2016  
 

Z A P I S N I K 
 
15. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 5. oktobra 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. Pavel Teršek in Zvonko 
Gračner sta se seje udeležila 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 Flis Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

7. Andrej Kaluža Urad za GJS, okolje in prostor 

   

 Ostali vabljeni:  

8. Tomaž Novak Komunala Laško 

   

 Tisk, TV:  

9. Boža Herek TV Krpan 

10. Robert Gorjanc NT-RC 

11.  Nina Slak Štajerski val 

 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
*prideta Pavel Teršek in Zvonko Gračner (23 prisotnih) 

 
G. Kozmus je izpostavil prošnjo Skupnosti občin Slovenije, da se na seji ponovno obravnava 
vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS zaradi spremembe predloga ustavnega zakona. 
Glede na to, da je bilo gradivo posredovano svetnikom komaj pred dvema dnevoma, je bilo 
dogovorjeno, da se zadeva podrobneje preuči in se po potrebi obravnava na dopisni ali na 
naslednji sej.  
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V razpravi sta sodelovala Marjan Kozmus – SD in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 15. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 5. 10. 2016, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-11/2016 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 

1. Sprejem zapisnika 14. seje z dne 22. 6. 2016 
 

2. Potrditev realizacije sklepov 14. seje z dne 22. 6. 2016 
 

3. Proračun in komunalne zadeve 
3/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.  
      junija 2016 z oceno realizacije za leto 2016 
3/2  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – IV.  
       dopolnitev 
3/3  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2016 
3/4  Poročilo o posledicah neurja z močnim deževjem in točo z dne 29. 8. 2016 in  
       predlog Sklepa o porabi sredstev stalne proračunske rezerve za namen izvedbe  
       nujnih sanacijskih del po neurju 
3/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju JP  
      Komunala Laško in predlog sprememb Statuta JP Komunala Laško, d.o.o. –  
      skrajšani postopek 
3/6 Seznanitev s spremembo pogodbe »Kanalizacija Debro III. faza« 

 
4. Področje gospodarstva 

4/1 Predlog načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih  
                  komunikacij naslednje generacije v občini Laško 
 4/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 5. 2016 do  
                  31. 8. 2016 
 

5. Imenovanja 
5/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2016 
 

6. Vprašanja in pobude 
 

7. Razno 
 
 

AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 14. seje Občinskega sveta Laško z dne 22. 6.  
              2016 

 
V razpravi je bilo opozorjeno, da se pričakuje odgovor glede izpraznjevanja greznic 
neplačnikom (str. 5 – točka 3/3, 4. odstavek).  
 
Glede poročila podjetja Simbio, d. o. o., ki je bilo priloženo k realizaciji sklepov, je bilo 
opozorjeno, da je bila investicija višja za kar 127.000 EUR. Poročilo ni sprejemljivo, saj je 
napisano zelo skopo. Predlagano je bilo, da se zahteva dodatno pojasnilo.  
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Ker se je razprava nanašala na zadeve s pretekle seje, se v zvezi s tem dopolni sklep pri 
naslednji točki, ki se nanaša na realizacijo sklepov.  
 
V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS in Matjaž Pikl – DeSUS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 14. seje z dne 22. 6. 2016.   

 
Številka:  032-09/2016 
 
 

AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 14. seje Občinskega sveta Laško z dne 22. 6.  
              2016 

 
Predlagano je bilo, da se zapisnik tekoče seje občinskega sveta pošlje članom občinskega 
sveta v roku 30 dni od dneva seje (predvsem zaradi poletnih počitnic, ko je razmik med 
sejama lahko 3 ali 4 mesece). To določilo naj se ob spremembah Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Laško vnese tudi v poslovnik.  
 
V razpravi je sodeloval: Matjaž Pikl – DeSUS. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 14. redne seje z dne 22. 6. 2016, 

s tem da naj župan pridobi še: 

 odgovor glede izpraznjevanja greznice neplačnikom (zapisnik str. 5 – točka 
3/3, 4. odstavek), 

 dodatno pojasnilo podjetja Simbio, d. o. o., k Poročilu o izvedbi investicije 
"Nadgradnja MBO in kompostarne" z dne 29. 9. 2016 (predvsem v delu, ki se 
nanaša na višino končne pogodbene vrednoti investicije). 

2. Občinski svet sprejme sklep, da se zapisnik tekoče seje občinskega sveta 
pošlje članom občinskega sveta v roku 30 dni od dneva seje. To določilo naj se 
ob spremembah Poslovnika Občinskega sveta Laško vnese tudi v poslovnik.  

 
Številka:  032-09/2016 
 
 

AD B3/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.  
               junija 2016 z oceno realizacije za leto 2016 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. Polletno poročilo je bilo 
pripravljeno v skladu z 63. členom Zakona o javnih financah, ki določa, da je potrebno 
polletno poročilo z oceno realizacije do konca leta posredovati občinskemu svetu do konca 
julija. Tako je bilo gradivo posredovano svetnikom že konec julija.  
  
Poudarila je, da so prihodki proračuna v prvih šestih mesecih znašali 5.866.505,94 EUR, kar 

predstavlja  37,9 % planiranih sredstev. Davčni prihodki so bili realizirani v skladu s 

predvideno dinamiko, nižji indeks pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča pa je 

posledica tega, da so prvi obroki obveznosti iz tega naslova zapadli v plačilo šele v drugem 

polletju. Na današnji dan znaša indeks realizacije že preko 50%. Pri nedavčnih prihodkih je 

realizacija v okviru predvidene dinamike.  
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Pri kapitalskih prihodkih, to je prihodkih iz naslova prodaje nepremičnega premoženja, pa 
realizacije v prvem polletju še ni bilo. Prav tako v prvem polletju še ni bilo transfernih 
prihodkov iz naslova sofinanciranja investicij. 
 
Odhodki skupaj znašajo 5.274.549,51 EUR, kar je 32,7% od planiranih. Tekoči odhodki in 
tekoči transferi, ki zajemajo plače, prispevke delodajalca ter izdatki za blago in storitve ter 
transfere javnim zavodom in drugim uporabnikom, so bili realizirani po predvideni dinamiki v 
višini nekaj nad 40% planiranih sredstev. Precej nižja pa je realizacija investicijskih odhodkov 
– le 10% od planirane porabe, kar je v veliki meri posledica dejstva, da se večina investicij 
izvaja v poletnih mesecih in so tako plačila izvedena šele v drugem polletju.  
 

V prvem polletju letošnjega leta je znašala razlika med prihodki in odhodki 59.956,43 EUR, 
ob upoštevanju odplačila glavnic kreditov pa 410.032,21 EUR – za toliko so se tudi povečala 
sredstva na računih, ki tako znašajo na dan 30. 6. 2016 2.050.635,25 EUR. Sredstva so 
deponirana na banki v obliki depozita na odpoklic.  
 
V razpravi so bila izpostavljena prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU, 
kjer je bilo pojasnjeno, da se nič ne črpa, ker ni razpisov.  
 
Glede regresiranja prehrane učencev in dijakov je bilo pojasnjeno, da postavka še ni 
realizirana zato, ker šole podajo zahtevek komaj julija in nato še decembra.  
 
Izpostavljena je bila investicija izgradnje dvigala v dvorani Tri lilije, ki se je dvignila na 93.495 
EUR, planiranih pa je bilo le 55.000 EUR. Pojasnjeno je bilo, da je bil znesek sicer povišan, 
vendar je bil refundiran v razmerju 1/3 s strani pivovarne in Thermane. Tako je občina 
prispevala le dobrih 30.000 EUR.  
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Dimitrij Gril – OU, Andrej Kaluža – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje 
od 1. januarja do 30. junija 2016 z oceno realizacije do konca leta 2016.  
 
Številka: 410-27/2015 

 
 

AD B3/2  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – IV.  
                dopolnitev 

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

SKLEP: 
 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2016 – IV. dopolnitev. 
 
Številka: 478-61/2014 
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AD B3/3  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2016 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve od 5. 5. 2016 do 7. 9. 2016 
 
Številka: 410-01/2016 
 
 

AD B3/4  Poročilo o posledicah neurja z močnim deževjem in točo z dne 29. 8. 2016 in  
                predlog Sklepa o porabi sredstev stalne proračunske rezerve za namen    
                izvedbe nujnih sanacijskih del po neurju 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je pohvalil vse strokovne delavce Občine 
Laško in krajevne skupnosti za hiter odziv. Tudi sestanek z ministrstvom je bil sklican hitro, 
da se je lahko pristopilo k sanaciji.  
 
Župan je dodal, da so pomagali tudi poslanci (Han, Slugatova in poslanka iz Hrastnika). Na 
sestanku, kjer so bili prisotni predstavniki treh ministrstev, je bilo sprejetih nekaj sklepov, za 
katere upamo, da se bodo realizirali. Za cesto v Širju je občina že naročila geološke 
raziskave; cilj je, da bi bila cesta odprta še letos.  
 
Predsednik odbora za urejanje okolja in komunalne dejavnosti je prav tako pohvalil 
odzivnost, saj je sanacija tekla gladko in brez zapletov.  
 
Tudi v razpravi je bila podana pohvala dobri organiziranosti, tako s strani Občine Laško kot 
tudi Občine Hrastnik.  
 
V razpravi so sodelovali Marjan Kozmus – SD, Matjaž Pikl – DeSUS, Marija Zupanc – SMC, 
Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o posledicah neurja z močnim 

deževjem in točo z dne 29. 8. 2016. 
2. Občinski svet Laško sprejme Sklep o porabi sredstev stalne proračunske rezerve 

za namen izvedbe nujnih sanacijskih del po neurju z močnim deževjem z dne 29. 8. 
2016. 

 
Številka:  330-12/2016 
 
 

AD B3/5  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju JP  
                Komunala Laško in predlog sprememb Statuta JP Komunala Laško, d.o.o. –  
                skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.  
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Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p. o., po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p. o., v predloženi vsebini.  

3. Občinski svet Laško sprejme spremembo Statuta Javnega podjetja Komunala 
Laško, d. o. o., po skrajšanem postopki. 

4. Občinski svet Laško sprejme spremembo Statuta Javnega podjetja Komunala 
Laško, d. o. o., v predloženi vsebini.  

 
Številka: 007-03/2012 
 
 

AD B3/6 Seznanitev s spremembo pogodbe »Kanalizacija Debro III. faza« 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža. 
 
V zvezi s točko 8, v kateri je navedeno, da se je v času izvajanja del ugotovilo, da zaradi 
neurejenih zemljiškoknjižnih razmer ne bo možno izvesti vseh pogodbenih del, je bil podan 
predlog, da se v bodoče bolj pazi na te zadeve in da se dela na tistih območjih, kjer so te 
zadeve urejene.  
 
V razpravi je sodeloval Matjaž Pikl – DeSUS.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško je seznanjen s spremembo Pogodbe za izvedbo gradnje 
"Kanalizacija Debro III. faza". 
 
Številka: 430-11/2016 
 
 

AD  B4/1  Predlog načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih  
                 komunikacij naslednje generacije v občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.  
 
Predsednik odbora za urejanje okolja in komunalne dejavnosti je povedal, da odbor podpira, 
da je občina nosilec projekta, vendar pa se postavlja vprašanje, kakšen bo finančni vložek 
občine. Občina se je namreč obvezala za pridobitev vseh služnostnih pogodb, ki bodo 
potrebne za ta projekt.  
 
Pojasnjeno je bilo, da znajo biti služnosti visok strošek, vendar je to strošek izvajalca del. 
Občina bo samo pomagala pri pridobivanju. Za tista zemljišča, ki so v lasti občine, se bo 
vrednost služnosti upoštevala kot vložek v skupni projekt. S tega vidika bi lahko bila občina 
udeležena pri delitvi morebitnih presežkov v tistih odstotkih, s katerimi smo udeleženi pri 
projektu.  
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da je bila optika ob glavni 
železniški progi že položena in da bi bilo treba to čim bolj izkoristiti.  
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V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Andrej Flis – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Laško v predlagani vsebini. 
 
Številka:  381-01/2015 
 
 

AD B4/2  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 5. 2016  
                do 31. 8. 2016 

 
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. 5. 2016 do 31. 8. 2016. 
 
Številka:  021-02/2015 
 
 

AD B5/1  Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2016 

 
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 o podelitvi občinskih priznanj v letu 2016, in sicer:  

1. Zlati grb se podeli Alojzu Oberžanu za dolgoletno ustvarjalno delo na 
družbenem področju. 

2. Srebrni grb se podeli Cvetku Privšku za uspešno delo na športnem in 
družbenem področju. 

          Srebrni grb se podeli Francu Rajhu za požrtvovalno delo na socialno      
          humanitarnem področju. 

3. Bronasti grb se podeli Bojanu Šipku  za prizadevno delo na športnem in 
družbenem področju. 

          Bronasti grb se podeli Borisu Vrabcu za uspešno delo na področju ljubiteljske             
          fotografije. 
          Bronasti grb se podeli Juriju Šuhlu za ustvarjalno delo na družbenem področju.  
 
Številka:  430-18/2016 
 
 

AD B7  Vprašanja in pobude 

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

- Marca 2009 je bil sprejet strateški razvojni dokument, ki predvideva razvoj do leta 

2025; projekt je bil zelo obširen – kaj od tega je realizirano? 
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- Pripravlja se celostna prometna ureditev. V križišču Mestne ulice pri stari lekarni ni 

znaka, da je promet prepovedan za avtobuse – potrebno bi bilo podati predlog na 

SPV za postavitev tega prometnega znaka. 

- Poročilo obnove javnega vodovoda na Strmci; sklepajo se služnosti s strani občine in 

pivovarne – zakaj tudi s strani pivovarne? 

- Na občinski spletni strani naj se objavljajo realizirane investicije; 

- Zahvala za ureditev prehoda za pešce pri PŠ Debro; 

- V Rimskih Toplicah ni prisotne redarske oz. inšpekcijske službe, ki bi nadzirala 

sprehajalce psov zaradi puščanja pasjih iztrebkov na javnih površinah; 

- Na sredini krožišča pri osnovni šoli v Rimskih Toplicah bi se lahko nekaj zasadilo; 

- V kateri fazi je projekt kolesarske povezave Celje-Laško-Rimske Toplice? 

Pojasnjeno je bilo, da gre za državni projekt, ki se vleče že od leta 2007. Gradbeno 

dovoljenje za brv v Tremerjih je pridobljeno – ta del je opravila občina, država pa je 

bila zadolžena za projektiranje in odkup zemljišč.  

- Pri zdravilišču se v smeri proti Rimskim Toplicam kolesarska pot zaključi – ali je 

predvideno, da bi se nadaljevala na tej relaciji do centra mesta oz. do Laščanke? 

Pojasnjeno je bilo, da služnosti oz. stavbna pravica od železnic še niso pridobljene 

(kolesarska pot naj bi se nadaljevala mimo železniške postaje); to naj bi se uredilo v 

naslednjem letu in letu 2018, v okviru sanacije celotne železniške postaje; 

- V Radečah so ob Savi pridobili lep rekreacijski prostor – kako je s tem v Laškem? 

Pojasnjeno je bilo, da ni ustreznega prostora v središču Laškega, saj so zemljišča, ki 

so v občinski lasti, na poplavnem območju;  tako se še vedno išče primeren prostor, 

saj sta v projekt LAS-a umeščena dva fitnes območja na prostem (v Laškem in v 

Rimskih Toplicah); 

opozorjeno je bilo, da naj se v nadaljnjih postopkih v ocenjevalno komisijo teh 

projektov da nekoga, ki je iz Laškega, vendar ni zaposlen v občinski upravi, da se mu 

ne bo treba izločati v drugih postopkih; 

- Ali je kaj novega glede izgradnje travnatega nogometnega igrišča v Debru? 

Pojasnjeno je bilo, da se ne da doseči dogovora z lastnikom zemljišča – lastnik bi 

zamenjal zemljišče, vendar pa nimamo ustreznega zemljišča za menjavo; 

- Zahvala za ureditev šole in vrtca na Vrhu nad Laškim; 

- Na cesti Vrh – Jurklošter na območju od Trupijevega mosta proti Gučeku (ob Mišnici) 

je samo ena smerna tabla, ki opozarja na nevarnost; 

- Sanacija plazov Male Grahovše-Loke in na Tratih 

- Plaz v naselju Leskovca 

- Nad vrtcem v Tevčah je drsna ograja, kjer je predvideno avtobusno postajališče 

(avtobusna postaja Kladje); zemljišče je bilo pridobljeno od lastnika, zdaj pa je treba 

avtobusno postajo še izvesti – kdo je zadolžen za to?  

- Pohvala OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice in PŠ Laziše za izvedbo proslave ob 

Dnevu državnosti, ki je bila ena najboljših v zadnjih letih; 

- Pohvala Laški pihalni godbi za odličen nastop v Moskvi in s tem uspešno promocijo in 

zastopanje Laškega; županu se predlaga, da Laški pihalni godbi podeli kristalni grb; 

- Kako poteka priprava Celostne prometne strategije? 

Odgovorjeno je bilo, da bo čez 3 tedne javna obravnava.  

- Če se bo spreminjal poslovnik, bi dodali še določila glede sredstev za delovanje 

svetniških skupin;  

- Kakšno je stališče občine glede 3. razvojne osi? 

Pojasnjeno je bilo, da konkretnih pripomb še nimamo; zdaj bo komaj 1. javna 

razprava; gre za dvopasovnico, vzporedno cesto; gospodarstveniki so na julijskem 

posvetu v Zidanem Mostu podprli izgradnjo 3. razvojne osi. S 3. razvojno osjo bi rešili 



 9 

dostop do avtoceste mimo Celja. Obvoznica okrog Laškega je najbolj problematična, 

saj bo po njej potekal ves tranzit. Bistveno je, da bo obvoznica čim manj 

obremenjujoča za okolje in da bo čim bolj služila namenu.  

 

G. Medved je na seji podal pisna vprašanja: 

1. V kateri fazi je dovoljenje za povečano eksploatacijo kamnoloma v Rečici (Gratex)? 
2. Ali je mogoče, da strokovne službe pripravijo poročilo o zakonskih obveznostih občine 

do občinskega proračuna? Pojavlja se namreč vse več vprašanj o porabi denarja s 
strani občine za investicijska vlaganja, zahteve občank in občanov so vse večje in ne 
razumejo, da je ob tolikšnem proračunu sredstev vse manj. Občanke in občani ne 
vedo, s koliko denarja občina pravzaprav razpolaga za te namene. 

3. Predlagamo, da se na spletni strani občine vzpostavi posebna in pregledna dostopna 
točka, na kateri bi morebitni bodoči uporabniki lahko videli ali občina razpolaga z 
zemljišči, ki so komunalno opremljena za podjetja in eventualnimi nepremičninami, ki 
so predmet prodaje s strani občine. S tem bi dosegli, da bi lahko podjetniki oz. fizične 
osebe na enostavnejši način pristopili k nakupu. 

4. Pri železniški postaji Rimske Toplice je najnižja točka za dostop vode in na tej točki 
sta tudi dva jaška za odvod meteorne vode, ki sta zamašena. Prosimo vas, če je 
mogoče, da se očistijo cevi in omogoči odtok meteorne vode. 

5. Ravno tako niso za Kmetijsko zadrugo in gostilno Hochkraut  urejene brežine in ob 
vsakem večjem vodostaju reke Savinje prihaja do izliva le-te. Po podatkih ministrstva 
je namenjenih dodatnih 25 milijonov EUR za sanacijo vodotokov in med njimi je tudi 
vodotok reke Savinje. Zato predlagamo dvig nasipa na levem bregu Savinje, na 
zgoraj omenjeni točki, kar bi preprečilo poplave Kmetijske zadruge, Gostilne 
Hochkraut in postaje Rimske Toplice. 

6. Ker je železniška postaja Rimske Toplice, njen gostinski del, najnižja točka, je do par 
let nazaj (letnica 1990) bilo poskrbljeno, da se je s tablami označevalo višino poplav. 
Zakaj je takšna dolgoletna pozitivna praksa prekinjena?  

7. Ko se zavije iz glavne ceste na most v Rimskih Toplicah je brežina popolnoma 
zaraščena, tako, da sega vejevje na sam pločnik na mostu. Vejevje ovira nemoten 
dostop na pločnik, da pa ne govorimo o mnenju, ki ga imajo turisti o takšni ureditvi. V 
sklopu tega vprašanja, ki se dotika mostu, bi želeli dodati, da je nova asfaltna 
prevleka pozitivna stvar, vendar bi lahko poskrbeli tudi za obnovitev same ograje 
(barvanje), na katero bi se lahko namestilo tudi korita za cvetje. 

8. Kdaj se bo nadaljevala obnova ceste Povčeno – Zabrež? Je najslabša cesta daleč 
naokoli in ob nalivih skoraj neprevozna. Če se prošnja naslovi na Komunalo Laško, 
da se luknje vsaj zagrnejo s peskom, ni pravočasnega odziva in traja včasih cel 
mesec … 

9. Kaj je s cestno povezavo Zabrež – Konc? Cesta je bila razširjena in dela so bila nato 
ustavljena. Potrebno bi bilo samo posipati z grobim kamenjem in utrditi cesto, tako da 
bi bila za silo prevozna. Ali je z lastnikom Ivškom že pridobljeno dovoljenje za ureditev 
ceste? 

10. Nujno bi bilo zgraditi pločnik z glavne ceste proti mostu v Rimskih Toplicah, kajti 
šolarji in odrasli so izpostavljeni prometu pri dostopu na most. 

11. Zanima nas tudi delitev turistične takse, pridobljene od Rimskih Term. Kolikšen del 
pobranih sredstev se vrne v kraj Rimske Toplice? 

12. Ali in v kateri fazi je gradnja novega mostu v Rimskih Toplicah?  
13. Kje bo speljan promet, predvsem težkih tovornjakov, ko se bo obnavljala cesta za 

Jurklošter, saj skozi naselje Globoko – Povčeno tega krajanke in krajani po naših 
podatkih ne bodo dovolili, ker je cesta na tem odseku preozka in bi lahko prišlo do 
poškodb na stanovanjskih in drugih objektih. Kje nameravate za cestna vozila 
zagotoviti obvoz? Tudi obvoz Povčeno – Lože je problematičen zaradi plazovitega 
terena, predvsem nad domačijo Seme, kajti tam drsi hrib, ki vpliva tudi na samo 
cesto, je pa cesta makadamska. Kakšen je nameravan obvoz za Spodnje Globoko? 
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V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marija Zupanc – SMC, Bojan Šipek – MMOL, 

Stanko Selič – neodvisni, Robert Medved – SDS, Marjan Kozmus – SD, Janko Cesar – SLS, 

Marko Šantej – MMOL, Franc Zdolšek – župan. 

 

AD B8 Razno 

 
Ga. Konec Juričič je izpostavila 10. oktober - svetovni dan duševnega zdravja, ki bo letos 
potekal pod geslom dostojanstvo v duševnem zdravju, prva psihološka pomoč. Gre za 
pomoč ljudem v duševni stiski, v kateri se znajdejo v večjih, predvsem naravnih nesrečah. 
Svetniki so povabljeni v Narodni dom v Celje, kjer bodo obeležili svetovni dan duševnega 
zdravja. V Laškem v občinski zgradbi še vedno deluje svetovanje za prvo psihološko pomoč, 
ki se je med ljudmi kar prijela; zahvala gre tudi občini, ki je zagotovila prostor svetovalnice.   
 
Opozorjeno je bilo, da sta v občini še vedno samo dva defibrilatorja, ki sta nedostopna.  
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.50. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 
 


