OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-08/2016
Datum: 30. 5. 2016
ZAPISNIK
13. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 25. maja 2016, ob 17. uri, v Srebrni
dvorani Zdravilišča Laško.
AD A Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 19 članov občinskega sveta, kar pomeni,
da je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Opravičili so se David Guček,
Nuša Konec Juričič in Martin Teraž. Tatjana Seme se je seje udeležila z zamudo.
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.

Bojana Kustura

6.

Andrej Flis

7.
8.

Andrej Kaluža
Luka Picej

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

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

Ostali vabljeni:
Bojana Stopinšek
Uroš Košir
Vekoslav Špiler
Robert Vipotnik Sirc
Vlado Marot
Jurij Šuhel
Miha Mirt

ORP Osrednje Celjsko
LOCUS, d. o. o.
Gasilska zveza Laško
Policijska postaja Laško
RK, Območno združenje Laško-Radeče
ŠMOCL
ŠMOCL

16.
17.
18

Tisk, TV:
Robert Gorjanc
Boža Herek
Nina Slak

NT-RC
TV Krpan
Štajerski val

1.
2.

župan
v. d. direktorice Občinske uprave
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AD B Sprejem dnevnega reda
Občinski svetniki so naknadno prejeli gradivo za dodatno točko »Pobuda za ustanovitev
Zadruge Savinjske regije«. Predlagano je bilo, da se z njo razširi dnevni red, tako da se
navedena točka obravnva pod 4/4.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 13. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 25. 5. 2016, se razširi s točko:
4/4 – Pobuda za ustanovitev Zadruge Savinjske regije.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 13. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 25. 5. 2016, razširjen s točko 4/4, se sprejme v predlagani
vsebini.
Številka: 032-08/2016
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 12. seje z dne 30. 3. 2016
2. Potrditev realizacije sklepov 12. seje z dne 30. 3. 2016
3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2015:
a. Policijska postaja Laško
b. Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Laško - Radeče
c. Študentski, mladinski in otroški center Laško
d. JZ Regijsko študijsko središče
e. Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
f. Javni zavod Socio
g. Inštitut Vir
3/2 Predlog Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško
3/3 Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
4. Področje gospodarstva
4/1 Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2015
4/2 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2015:
a. Skupnosti občin Slovenije
b. Združenja občin Slovenije
4/3 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 12. 2015 do
30. 4. 2016
4/4 Pobuda za ustanovitev Zadruge Savinjske regije
5. Področje komunalne dejavnosti, okolja in prostora
5/1 Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2015
5/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Laško – 2. obravnava
5/3 Odlok o režijskem obratu Občine Laško – 1. obravnava
5/4 Predlog Sklepa o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo
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Republike Slovenije
6. Proračun in premoženjske zadeve
6/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani
postopek
6/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – II.
dopolnitev
6/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju
nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in
pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško
– skrajšani postopek
6/4 Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1501/3, 1501/4,
1501/2, vse k.o. Mrzlo Polje in parc. št. 979, k.o. Lahomšek
6/5 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2016
7. Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Knjižnice Laško
7/2 Predlog mnenja za imenovanje ravnateljice JZ Vrtec Laško
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 12. seje Občinskega sveta Laško z dne 30. 3.
2016
V razpravi je bilo opozorjeno na napako na str. 7 pri točki B4/1, kjer je zapisan napačen
znesek – namesto 320 EUR je pravilno 380 EUR.
Na str. 7 je pri točki 4/2 zapisano, da je zaradi vzdrževanja vodovoda predvidena ena
zaposlitev na področju kanalizacije in osem na področju vodooskrbe – ali gre za eno dodatno
zaposlitev? Pojasnjeno je bilo, da se bo osem delavcev, ki so sedaj zaposleni v pivovarni in
pokrivajo področje vodooskrbe, zaposlilo na komunali. Nova zaposlitev na področju
kanalizacije (voznik) pa je predvidena v primeru odločitve glede sistematičnega izvajanja
dejavnosti, kakor je obrazloženo tudi v Gospodarskem načrtu Komunale Laško za leto 2016.
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Andrej Kaluža - OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 12. seje z dne 30. 3. 2016, s tem da se:
 na str. 7 pri točki B4/1 znesek 320 popravi na 380 EUR.
Številka: 032-06/2016
AD B2 Sprejem realizacije sklepov 12. seje Občinskega sveta Laško z dne 30. 3.
2016
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 12. seje z dne 30. 3. 2016.
Številka: 032-06/2016
AD B3/1 Zaključna poročila za leto 2015:
a. Policijska postaja Laško
b. Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Laško - Radeče
c. Študentski, mladinski in otroški center Laško
d. JZ Regijsko študijsko središče
e. Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
f. Javni zavod Socio
g. Inštitut Vir
*pride Tatjana Seme (20 prisotnih)

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Bojan Šipek, predsednik odbora za
družbene dejavnosti in društva. Izpostavil je naslednje:
Policijska postaja Laško
Policisti PP Laško so v lanskem letu obravnavali 285 KD (kar je manj kot leta 2014), 192
kršitev JRM (kar je več kot leta 2014) in 118 prometnih nesreč (od tega 1 prometno nesrečo,
kjer je udeleženka umrla). V letu 2015 je bilo obravnavanih manj prometnih nesreč kot v letu
2014. Obravnavanih je bilo tudi 8 samomorov (enako kot leta 2014).
Rdeči križ Slovenije, območno združenje Laško- Radeče
Izpostavljena je bila velika količina razdeljena hrane v letu 2015 – razdelili so jo kar 22 ton.
Na delovanje RK vplivajo tudi posledice migrantske krize.
Študentski, mladinski in otročji center Laško
Izpostavljena je bila vloga otročjega centra, medijskega dela na področju internetne televizije
in upravičenost nakupa ozvočenja. Na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje so bili uspešni in
dobili odobreno eno zaposlitev preko javnih del, prav tako so bili uspešni tudi pri projektu
Evropske prostovoljne službe in si zagotovili, da bo prostovoljec iz tujine za eno leto prišel v
Laško.
JZ Regijsko študijsko središče
Med 29 občinami ustanoviteljicami je tudi Občina Laško, ki plačuje 2,42 % (4.700,16 EUR)
sofinancerskega deleža občin. Delež je izračunan na podlagi števila prebivalcev v
posameznih občinah. Lansko leto je bilo na teh šolah vpisanih 347 študentov.
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Sredstva so bila v skladu s pogodbo namenjena za izvedbo izobraževanja odraslih za
pridobitev stopnje izobrazbe oziroma prekvalifikacije in za organizacijo različnih delavnic,
tečajev in projektov na območju naše občine. Med drugim so v lanskem letu v Laškem
organizirali tudi 24 urni brezplačni tečaj angleškega in nemškega jezika, poleg tega pa so
imeli tudi dva tečaja za računalniško pismenost. V letu 2015 je bilo iz proračuna izplačanih
6.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za najem učilnic v OŠ Primoža Trubarja Laško,
za najemnino poslovnih prostorov v STIK-u in za nabavo učne tehnologije.
Javni zavod Socio
Sredstva so namenjena za občanke in občane Občine Laško, ki potrebujejo pomoč v okviru
socialnovarstvenih programov, ki jih izvaja Javni zavod Socio v Celju. Programi zajemajo
materinski dom, varno hišo, dom za brezdomce in terensko delo z odvisniki od prepovedanih
drog. Ker takšnih programov v naši občini ne izvajajo, so se z Javnim zavodom Socio
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dogovorili, da bodo v proračunu Občine Laško zagotovljena sredstva, ki se bodo izplačevala
na osnovi letne pogodbe o sofinanciranju ter na osnovi mesečnih izstavljenih računov za
posameznike s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo njihove programe. V letu
2015 sta dve osebe iz območja naše občine bivali v domu za brezdomce.
Inštitut vir
Inštitut Vir v Celju deluje že 12-to leto in med drugim izvaja poseben socialnovarstveni
program pod nazivom "preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog". Program
je namenjen uporabnikom prepovedanih drog in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah
zaradi alkoholizma ali drugih oblik zasvojenosti. Nudijo strokovno pomoč naj si gre za
družino kot celoto ali posameznika. Ker takšne specifične oblike pomoči v naši občini ne
izvajajo, so se z Inštitutom Vir dogovorili, da bodo v proračunu Občine Laško zagotovljena
sredstva, ki se bodo izplačevala na osnovi letne pogodbe o sofinanciranju ter na osnovi
mesečnih izstavljenih računov za posameznike s stalnim prebivališčem v naši občini, ki
obiskujejo njihov program. V letu 2015 so v povprečju strokovno pomoč plačevali za štiri
osebe na mesec.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je skrb vzbujajoča navedba v poročilu, da se je varnostna
ocena v občini zmanjšala. V poročilu je tudi navedeno, da kraji dogodkov niso bili
pravočasno zavarovani, da ima policijska postaja kadrovski primanjkljaj treh delavcev ter da
zaradi pomanjkanja sredstev niso bili sanirani prostori PP. Postavljeno je bilo vprašanje ali
lahko občinski svet kakorkoli vpliva na izboljšanje varnostnih razmer (npr. s sklepom,
pozivom ipd.)?
Komandir PP Laško je odgovoril, da lahko občinski svetniki vplivajo na varnost v občini s
svojim vzgledom. Sicer pa se varnostna ocena ni toliko poslabšala. Res so kadrovsko slabše
zasedeni; v preteklem letu so imeli dva policista, ki sta prišla z druge PP, zdaj pa sta se
vrnila na matično PP. Ministrica je obljubila, da se bodo PP kadrovsko popolnile. Glede same
varnosti cestnega prometa je pomembno izboljšanje infrastrukture – sprotno saniranje cest in
izgradnja kolesarskih poti.
Postavljeno je bilo vprašanje ali obstaja intervencijski načrt za primer prometne nesreče,
kakršna je bila danes v naselju Tremerje, saj je nastal prometni kolaps? Zaradi prometne
nesreče so vozniki uporabili cesto skozi Rifengozd, ki je na določenih delih tako ozka, da je
onemogočen dvosmerni promet, zaradi česar je tudi na tej poti nastal zastoj. Gneča se je
naredila tudi na cesti za Svetino, tako da intervencijske poti ni bilo sigurno tri ure. V takšnih
primerih bi bilo nujno potrebno zagotoviti intervencijsko pot – to bi morala biti cesta skozi
Rifengozd v smeri Celja za reševalna in intervencijska vozila; postaviti bi bilo potrebno
znake, prav tako pa bi morali tudi policisti fizično usmerjati promet. Dvosmerni promet pa bi
potekal po cesti Svetina-Štore, s tem da bi se postavili znaki za prepoved prometa za
tovornjake.
Odgovorjeno je bilo, da je problem, ker imajo vozniki navigacije, ki jih uporabijo v takšnih
primerih, da se izognejo mestu prometne nesreče in zato nastane gneča na vzporednih
cestah. Rešitev bi bila, da se takrat prepove promet za tovorna vozila, razen za dostavo.
Enosmerne ceste je potrebno zapreti s prometno signalizacijo oz. z dodatnimi policisti, kar je
problem zaradi kadrovskega primanjkljaja. Za ureditev enosmernega prometa so potrebni
dodatni policisti. Za takšne primere so izdelani načrti za avtoceste, da se promet preusmerja
na vzporedne regionalne ceste; v teh primerih je potrebno 10 policistov samo za to, da
zavarujejo kraj in preusmerjajo promet v križiščih. Intervencijska pot za reševalce se lahko
izvede tudi po sledovih, če je to nujno.
Izpostavljeno je bilo vozilo, ki ga uporablja območno združenje Rdečega križa – to je
Kangoo, letnik 1999, ki je verjetno že varnostno vprašljiv in bi ga bilo dobro nadomestiti z
drugim vozilom.
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Sekretar območnega združenja RK je pojasnil, da je vozilo res obremenjeno, saj se razvozi
po terenu ogromno stvari. Ker je vozilo premajhno, se včasih poslužijo tudi najema kombija,
saj je ceneje, ker se več naloži in razvozi v krajšem času. Izpostavil je tudi premajhno
skladišče, ki je problematično zaradi dovoza s tovornjakom, ki ne more na dvorišče in je
potrebna uporaba paletnega viličarja ter nato prelaganje na police. Zaradi tega so stvari
večkrat preložene, kar terja dodatno delo in več porabljenega časa. Potrebna je tudi obnova
skladišča z oblačili.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Robert Vipotnik Sirc – PP Laško, Jože
Kotnik – DeSUS, Vlado Marot – RK, OZ Laško-Radeče.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Policijske postaje za leto 2015 v predloženi
vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja
Laško-Radeče za leto 2015 v predloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Študentskega, mladinskega in otroškega centra
Laško za leto 2015 v predloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Regijsko študijsko središče za leto 2015 v
predloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče za
leto 2015 v predloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega zavoda Socio za leto 2015 v predloženi
vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Inštituta Vir za leto 2015 v predloženi vsebini.
Številka: 032-13/2015
AD B3/2 Predlog Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec
Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje o višini povprečnine na dan 30. 10. 2012. Le-ta je
znašala 543 EUR. Izpostavljeno je bilo, da se je težko odločiti, saj v gradivu ni podatkov o
povprečnem vplačilu staršev po odstotkih. Gre za povišanje cen v težkih časih, zato se člani
SDS s tem ne morejo strinjati.
Pojasnjeno je bilo, da povprečno plačuje občina 73% cene, starši pa 27% cene. To pomeni,
da bo dvig cene prav tako bremenil občino. Dvig cene je potreben, da se zagotovi 130.00
EUR, kar je posledica sprostitve napredovanj in izplačila višjega regresa. Za posameznega
otroka bo dvig cene pomenil večje plačilo za nekaj evrov.
Opozorjeno je bilo, da bi glede na podražitev lahko bila vključena tudi možnost izboljšanja
storitev za otroke.
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Izpostavljeno je bilo, da je sprostitev napredovanj določena na državni ravni, posledice, torej
zagotovitev dodatnih sredstev za njihovo plačilo, pa mora zagotoviti lokalna skupnost.
Podobno se je zgodilo takrat, ko je bilo določeno, da morajo imeti vzgojiteljice visoko šolo,
zvišanje plačne mase za te delavke pa je morala zagotoviti občina.
Predlagano je bilo, da bi se sklep preoblikovalo tako, da bi se dvig cen potrdil, če se bo
zvišala povprečnina.
V razpravi so sodelovali: Robert Medeved – SDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Dimitrij Gril – OU,
Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je z večino glasov (18 ZA, 2 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Javnem zavodu Vrtec Laško v predloženi vsebini.
Številka: 602-041/2016
AD B3/3 Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. Pravilnik je prenovljen,
bistvene so tri spremembe: pri dohodku na družinskega člana se šteje neto plača; delež
mesečnega neto dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečnim mesečnim neto
dohodkom v RS v preteklem letu ne sme presegati 100%; število enkratnih denarnih pomoči
za študij v tujini se omeji na največ pet izplačil.
Na vprašanje ali se za pridobitev te enkratne denarne pomoči upošteva tudi premoženjsko
stanje, je bilo odgovorjeno, da se ne upošteva.
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Dimitrij Gril – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini v
predloženi vsebini.
Številka: 007-06/2016
AD B4/1 Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Stopinšek.
Predsednik gospodarskega odbora je izpostavil problematiko glede črpanja sredstev, ki naj
bi se začelo že leta 2014 in trajalo do leta 2020; glede na to, da naj bi bila sredstva
zagotovljena, je bila podana pobuda, da se posreduje preko SOS in ZOS, da bi se črpanje
sredstev čim prej začelo. Pojasnjeno je bilo, da bo pobuda najprej podana s strani županov
celjske regije, nato pa bo šla še na SOS in ZOS.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2015 v
predloženi vsebini.
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2. Občinsko upravo se zadolži, da preko SOS in ZOS posreduje pobudo Vladi RS
za čim prejšnje črpanje razpoložljivih EU sredstev.
Številka: 303-03/2014
AD B4/2 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2015:
a. Skupnosti občin Slovenije
b. Združenja občin Slovenije
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini.
Vlada RS je Občini Ljubljana namenila 300.000 EUR za projekte, zato je bil podan predlog,
da se preko SOS in ZOS pozove Vlado RS, da se glede na število občank in občanov po
občinah sklene posebna pogodba za sofinanciranje vseh ostalih občin, da bomo v državi
enakopravni.
V razpravi je sodeloval: Robert Medved – SDS.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto
2015 v predloženi vsebini.
2. Občinski svet daje pobudo na Skupnost občin Slovenije, da posreduje pri Vladi
RS, da se tudi za ostale občine v Sloveniji (tako kot za Mestno občino
Ljubljana) sklene posebna pogodba za izvajanje državnih in EU projektov.
Številka: 031-01/2016
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto
2015 v predloženi vsebini.
2. Občinski svet daje pobudo na Združenje občin Slovenije, da posreduje pri Vladi
RS, da se tudi za ostale občine v Sloveniji (tako kot za Mestno občino Ljubljana)
sklene posebna pogodba za izvajanje državnih in EU projektov.
Številka: 031-02/2015
AD B4/3 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 12. 2015
do 30. 4. 2016
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
V zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin je izpostavil, da bodo
občine v skladu s 56. členom ZIPRS1617 prejele 5% primerne porabe za sofinanciranje
investicij – 2% nepovratnih sredstev ter 3% povratnih. V dogovoru z Ministrstvom za finance
bo povratni del sredstev občinam na razpolago istočasno kot nepovratni del, stopnja
obrestne mere bo 0%, doba odplačevanja pa predvidoma med 7 in 10 let. Sredstva, ki jih
bodo občine pridobile iz povratnega dela za sofinanciranje investicij se ne bodo štela v kvoto
zadolževanja. V tem letu najeta sredstva bodo občine začele vračati leta 2018 in to v dveh
obrokih – meseca marca in v začetku septembra.
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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. 12. 2015 do 30. 4. 2016.
Številka: 021-02/2015

AD B4/4 Pobuda za ustanovitev Zadruge Savinjske regije
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini.
V razpravi je bila podprta pobuda za ustanovitev zadruge, saj je potreben vmesni člen med
pridelovalci in potrošniki. Zadnja leta je več naklonjenosti lokalnim pridelovalcem, tako da bo
takšna zadruga, v kolikor bo delovala s pravo vizijo, zagotovo pripomogla k boljšemu in
lažjemu sodelovanju ter povezanosti.
Vizija zadruge je, da se omogoči tudi razvoj manjših rastlinjakov s samooskrbo na lokalni
ravni, kjer bi lahko bila zaposlena tudi družina, hkrati pa bi se jim zagotavljal odvzem
pridelkov preko te zadruge. Zadruga bi pridelovalcem omogočala pridobitev evropskih
sredstev, šolanje in pomoč pri sofinanciranju rastlinjakov ter distribucijo in odkup pridelkov.
Takšna zadruga bi v kraju morala zagotoviti tudi objekt s primernimi prostori (hladilnico) za
prodajo teh izdelkov. Tam bi se lahko zaposlilo osebo preko javnih del.
V Laškem se namerava narediti tudi Center za vzgojo zdravilnih gob, ki bi bil vključen v to
zadrugo. Če ne bo več šole na Reki, bi se za ta center uporabili prostori šole.
Na vprašanje ali se področje delovanja zadruge nanaša na rastlinsko ali tudi na mesno
prehrano (v tem primeru bi to pomenilo konkurenco za Kmetijsko zadrugo Laško) je bilo
odgovorjeno, da gre za rastlinsko proizvodnjo (zelenjava in sadje na prostem in v
steklenjakih).
V razpravi so sodelovali: Marjan Belej – SLS, Robert Medved – SDS, Marko Šantej – MMOL,
Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško se je seznanil s pobudo za ustanovitev Zadruge Savinjske
regije.
2. Občinski svet Laško pooblašča Župana Občine Laško, da podpiše Pismo o
nameri za ustanovitev Zadruge Savinjske regije in akt o ustanovitvi zadruge ter
za izvedbo nadaljnjih aktivnosti v okviru navedenega projekta.
Številka: 030-04/2016

AD B5/1 Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Vekoslav Špiler. Na področju porabe je
izpostavil višjo realizacijo pri vzdrževanju gasilskih vozil, kar je posledica precej starega
voznega parka. Prav tako je višja realizacija pri funkcionalnem delovanju GZ, saj je bilo več
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stroškov zaradi praznovanja 60-letnice GZ Laško v lanskem letu, na to postavko pa so
vneseni tudi stroški razvitja prvega prapora GZ, za katerega je bilo pridobljenih cca 3.000
EUR sredstev donatorjev, kar je zajeto na strani prihodkov.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2015 v
predloženi vsebini.
Številka: 843-01/2016
AD B5/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih
cest v Občini Laško – 2. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Uroš Košir.
Podan je bil predlog, da se v bodoče kategorizacija cest pripravlja po posameznih krajevnih
skupnostih.
Izpostavljena je bila problematika pridobivanja zemljišč za ureditev cest. Podana je bila
pobuda, da OU pripravi elaborat stanja občinskih cest, iz katerega bo razvidno, katere ceste
še niso lastniško urejene, hkrati pa bo vključeval tudi terminski plan urejanja lastniških
razmerij.
Odgovorjeno je bilo, da se lahko kategorizacija v bodoče pripravi po posameznih krajevnih
skupnostih. Ceste, ki bodo s sprejetjem odloka postale kategorizirane, so lastniško urejene
do te mere, da so pridobljena soglasja, po sprejemu odloka pa bo sledila odmera, podpis
pogodbe in sprovedba v zemljiški knjigi.
V razpravi sta sodelovala: Matjaž Pikl – DeSUS in Uroš Košir – LOCUS, d. o. o.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško v predloženi vsebini.
2. Občinsko upravo se zadolži, da do oktobra pripravi elaborat o stanju občinskih
cest glede urejenosti lastniških razmerij.
Številka: 371-04/2012
AD B5/3 Odlok o režijskem obratu Občine Laško – 1. obravnava
*odide Milena Dobršek (19 prisotnih)

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo, zato je predlagal, da se opravi še 2. obravnava, odlok pa sprejme v
predloženi vsebini.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
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1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o režijskem obratu Občine Laško v 1.
obravnavi.
2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava.
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o režijskem obratu Občine Laško v
predloženi vsebini.
Številka: 007-05/2016

AD B5/4 Predlog Sklepa o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v
Ustavo Republike Slovenije
*pride Milena Dobršek (20 prisotnih)

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Marjan Kozmus.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje ali bo ta pravica iztožljiva na evropskem sodišču.
Pojasnjeno je bilo, da ustava nudi največjo pravno garancijo ureditve, tako da bo vpis te
pravice v ustavo tudi temelj za ureditev nadaljnje zakonodaje.
Ga. Zupanc je dejala, da SMC podpira predlagani sklep.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Marjan Kozmus – SD, Marija Zupanc –
SMC.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za
vsakogar v Ustavo RS in predlaga, da se sklep pošlje predsedniku Državnega zbora
RS.
Številka: 032-03/2016
AD B6/1 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
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AD 6/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – II.
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 – II. dopolnitev.
Številka: 478-61/2014

AD 6/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju
nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in
pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine
Laško – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi
pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani
Občine Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi
pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani
Občine Laško v predloženi vsebini.
Številka: 007-04/2016
AD 6/4 Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1501/3, 1501/4,
1501/2, vse k.o. Mrzlo Polje in parc. št. 979, k.o. Lahomšek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra v predloženi
vsebini.
Številka: 353-03/2016
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AD 6/5 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2016
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.
Na vprašanje ali imajo možnost za delo domači izvajalci je bilo pojasnjeno, da večinoma gre
za lokalne izvajalce gradbenih del, če so cenovno enakovredni drugim ponudnikom. Glede
ostalih strokovnih storitev pa so izbrani strokovnjaki, ki so cenovno ugodni.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Andrej Kaluža – OU, Franc Zdolšek –
župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne
proračunske rezerve od 1. 1. 2016 do 4. 5. 2016.
Številka: 410-01/2016
AD 7/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Knjižnice Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar, predsednik KMVVI.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Knjižnice Laško
 kot predstavnika ustanoviteljice imenujeta Mojca Krivec in Bojan Bukovec,
 kot predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti pa se imenujeta
Roman Tušek in Nuša Konec Juričič.
Številka: 032-01/2016
AD 7/2 Predlog mnenja za imenovanje ravnateljice JZ Vrtec Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar, predsednik KMVVI.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da so razpisni pogoji glede vodstvenih sposobnosti dokaj
ohlapni (navedeno je le, da mora imeti vodstvene sposobnosti); prav bi bilo, da je za takšno
funkcijo pogoj vsaj pet let vodstvenih izkušenj.
Pojasnjeno je bilo, da je razpis pripravljen v skladu z občinskim odlokom, le-ta pa temelji na
zakonu.
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je z večino glasov (14 ZA, 6 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje s pridržkom k imenovanju kandidatke
Martine Krebl za ravnateljico Vrtca Laško za petletno mandatno obdobje.
Kandidatka Martina Krebl izpolnjuje osnovne pogoje razpisa za imenovanje
ravnateljice Vrtca Laško, vendar pa iz njene vloge izhaja, da nima dovolj izkušenj pri
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vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, hkrati pa iz vloge ni razvidno, da bi imela
vodstvene sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Številka: 032-01/2016
AD B7 Vprašanja in pobude
Izpostavljene so bile problematike in podana naslednja vprašanja, predlogi, pobude:
 Odlagališče Unično: še vedno smrdi, včasih rjava voda priteče tudi po cesti;
 Obvozna cesta Brezno-Sedraž: ali je res problem le v eni lastnici?
Odgovorjeno je bilo, da je ta lastnica starejša gospa, ki je v domu, zato se bodo
poskušali navezati stiki z njeno sorodnico, da bi se uredila zadeva;
 Pri urejanju lastninskih pravic na zemljiščih, ki so del cest, bi se morali večkrat
poslužiti kakšne menjave zemljišč;
 Kaj se dogaja s pivovarno, dvorano Tri lilije, vodo ...?
Pojasnjeno je bilo, da je bil s pivovarno v petek podpisan sporazum o prekinitvi
koncesije, da bo dejavnost prešla na režijski obrat in nato na komunalo, ki bo skrbela
za vzdrževanje vodovodov, zaradi česar bo tudi podpisala pogodbo z osmimi
zaposlenimi, ki so do sedaj v pivovarni delali na tem področju; vodni viri so v lasti
države, koncesijo za izrabo teh pitnih vodnih virov ima občina, pivovarna pa le
možnost odvzema 5.000 m³ vode za polnjenje Ode; za dvorano Tri lilije in grad se še
išče ustrezna rešitev;
 Kako je s sanacijo ceste Zagračnica-Paneče?
 Problematika parkirišča pri pokopališču v Laškem: parkirišče je makadamsko, cesta je
bila ponovno prekopana, večkrat pride do zastajanja vode, zato bi bilo nujno potrebno
urediti odvodnjavanje in parkirišče primerno urediti s tlakovci ali kako drugače;
 Problematika parkirišča pri Kulturnem centru Laško: črte parkirnih mest niso več jasno
narisane oz. jih ni; če se bodo delale na novo, bi bilo smiselno parkirna mesta
razširiti, saj so preozka;
Izpostavljena je bila dilema, koliko prostora naj se pusti za avtobuse in njihovo
obračanje; parkiranje bo lažje prihodnje leto, ko naj bi bila končana obnova
železniške postaje, saj bo okviru tega zagotovljenih tudi 29 novih parkirnih mest, tudi
za avtobuse;
V razpravi so sodelovali: Zvonko Gračner – lista gasilcev OL, Stanko Selič – neodv., Robert
Medved – SDS, Janko Cesar – SLS, Marko Šantej – MMOL, Franc Zdolšek – župan.
AD B8 Razno
Marija Zupanc je navzoče povabila na okroglo mizo o protipoplavni varnosti, ki bo 9. junija v
Otročjem centru Laško. Okrogle mize se bo udeležila tudi ministrica za okolje in prostor.
Župan je navzoče povabil na prihajajoče prireditve. Krajevni skupnosti Vrh nad Laškim in
Rimske Toplice bosta preznovali tudi krajevni praznik. Navzoče je pozval, da izpolnijo
vprašalnik o potrebah po širokopasovnih povezavah, ki je objavljen na občinski spletni strani.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 20.00.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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