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Št.: 032-11/2017
Datum: 9. 5. 2017
ZAPISNIK
19. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 12. aprila 2017, ob 17. uri, v dvorani
Marka Tulija Cicera v Rimskih termah.
AD A Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 18 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Roman Tušek se je seje udeležil z
zamudo. Opravičili so se David Guček, Milan Klenovšek, Tatjana Seme in Janko Cesar.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja
v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Stanka Jošt

župan
v. d. direktorice Občinske uprave

3.
4.
5.
6.

Uslužbenci občinske uprave:
Sandra Barachini
Tanja Grabrijan
Bojana Kustura
Dimitrij Gril

7.
8.

Andrej Kaluža
Luka Picej

Kabinet župana
Kabinet župana
Oddelek za proračun in javne finance
Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne
zadeve
Oddelek za GJS, okolje in prostor
Režijski obrat

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ostali vabljeni:
Tomaž Novak
Primož Kroflič
Zdenko Lesjak
Tomaž Ojsteršek
Robert Vipotnik Sirc
Janja Urankar Berčon
Polonca Teršek
Janja Knapič
Rosana Jakšič
Jerica Laznik Mokotar
Manica Skok
Matej Jazbinšek
Gašper Salobir

Komunala Laško
LAS
Medobčinski inšpektorat
Medobčinski inšpektorat
Policijska postaja Laško
STIK Laško
CSD Laško
Zdravstveni dom Laško
Glasbena šola Laško – Radeče
Vrtec Laško
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Knjižnica Laško
JSKD, OI Laško

22.
23.

Tisk, TV:
Boža Herek
Robert Gorjanc

TV Krpan
NT - RC Celje
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AD A Sprejem dnevnega reda
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 19. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 12. 4. 2017, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-11/2017
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 18. seje z dne 1. 3. 2017
2. Potrditev realizacije sklepov 18. seje z dne 1. 3. 2017
3. Letna poročila
3/1 Poročilo o delu LAS Raznolikost podeželja za leto 2016
3/2 Zaključna poročila za leto 2016:
a. Medobčinski inšpektorat in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine
Štore in Občine Žalec
b. Policijska postaja Laško
c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
d. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
e. Center za socialno delo Laško
f. JZ Zdravstveni dom Laško
g. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
h. Vrtec Laško
i. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
j. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
k. Knjižnica Laško
l. Uredniški odbor Laškega biltena
m. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
4. Komunalna dejavnost
4/1 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2016
4/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2017
5. Proračun in premoženjske zadeve
5/1 Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani
postopek
5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 – skrajšani
postopek
5/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – III.
dopolnitev
5/4 Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert na
Občino Laško
5/5 Ukinitev javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1315/4, 1315/5 obe k. o. Vrh nad
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Laškim, 1735, k. o. Sedraž, 1360, k. o. Šmihel in 747/1, Lokavec
6. Družbene dejavnosti
6/1 Predlog sklepa o ukinitvi PŠ Reka
6/2 Predlog sklepa o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Laziše
7. Imenovanja
7/1 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Laško - Radeče
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 18. seje Občinskega sveta Laško z dne 1. 3.
2017
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 18. seje z dne 1. 3. 2017.
Številka: 032-01/2017
AD B2 Sprejem realizacije sklepov 18. seje Občinskega sveta Laško z dne 1. 3.
2017
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 18. seje z dne 1. 3. 2017.
Številka: 032-15/2016
AD B3/1 Poročilo o delu LAS Raznolikost podeželja za leto 2016
* pride Roman Tušek (19 prisotnih)

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Primož Kroflič.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu LAS Raznolikost podeželja za leto 2016 v
predloženi vsebini.
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Številka: 331-02/2015
AD B3/2 Zaključna poročila za leto 2016:
a.
Medobčinski inšpektorat in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško,
Občine Štore in Občine Žalec
b.
Policijska postaja Laško
c.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
d.
STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
e.
Center za socialno delo Laško
f.
JZ Zdravstveni dom Laško
g.
JZ Glasbena šola Laško - Radeče
h.
Vrtec Laško
i.
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
j.
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
k.
Knjižnica Laško
l.
Uredniški odbor Laškega biltena
m.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu in razpravi na odboru, je podal predsednik Odbora za
družbene dejavnosti in društva Bojan Šipek. Izpostavil je naslednje:
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine
Žalec
V postopku sprejemanja je nov Zakon o financiranju občin, kjer se na osnovi 26. člena (skupno
opravljanje nalog občinske uprave) iz državnega proračuna zagotavljajo dodatna sredstva za
financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog
občinske uprave, med katere spadajo tudi naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in
občinskega redarstva. Do sedaj so bila zagotovljena dodatna sredstva iz državnega proračuna v
višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov, v novem zakonu pa se odstotek zniža na od
40 % do 30 %. Poročevalec je na člane odbora oz. člane političnih strank apeliral, da poskušajo
doseči, da ta zakon ne bi bil sprejet. Po eni strani se zmanjšujejo sredstva, po drugi strani pa se
večajo pristojnosti. Člani odbora so podali pobudo o večjem nadzoru statičnega prometa zlasti na
avtobusnem postajališču, katerega praviloma zaparkirajo osebna vozila.
Policijska postaja Laško
PP Laško je bila v letu 2016 kadrovsko zelo okrnjena, a nato so ji bili konec leta dodeljeni trije
novi policisti, eden od policistov pa je odšel v drug okoliš. Obravnavali so za 4% več kaznivih
dejanj in 5% več prometnih nesreč kot leta 2015. V prometnih nesrečah sta umrli dve osebi.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
Vse dejavnosti ljubiteljske kulture v občini Laško so dobro razvite in odlično delujejo. V novem
letu bodo poizkusili oživiti še fotografsko in filmsko dejavnost, kjer se bodo povezali z Društvom
ŠMOCL, ki ima za to odlične pogoje.
STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Občina Laško pripravlja razpis za energetsko sanacijo Kulturnega centra Laško. Stavba je stara
in je potrebno zamenjati vsa okna, vrata, fasado in streho. V lanskem letu se je povečal odstotek
tujih gostov in sicer na 40 %. V zadevi Piva in cvetja je bilo povedano, da je ves spremljevalni
program festivala zdaj pod domeno STIK-a, kar predstavlja ogromno novega dela in priprav.
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Na odboru je tekla razprava glede organizacije Piva in Cvetja, možnosti odprtja butične pivnice
za turiste in vizije turizma v občini Laško in njenem uresničevanju.
Center za socialno delo Laško
V letu 2016 je bilo v Hiši generacij opravljenih 4865 prostovoljnih ur. Povečal se je odstotek
primerov samomorilnosti, ki že prej ni bil majhen. Na odboru so razpravljali o najemnini društva
upokojencev, o izvajanja programa za duševno zdravje in prepoznavanju znakov nasilja v družini.
JZ Zdravstveni dom Laško
V lanskem letu je bila 30 obletnica prireditve "Zdravi zobki", ki se je izvedla v dvorani Tri lilije.
Obnovili in na novo so opremili otroško ambulanto in sanitarije v Zdravstvenem domu Laško.
Ponovno so opozarjali občino na kronično pomanjkanje prostora ter nezmožnost širitve
programov (prijavljajo se na razpise za zdravstveno vzgojne centre, vendar za to ne morejo
prostorsko zadostiti pogojem razpisa). Še vedno je pod vprašanjem Zdravstvena ambulanta
Zidani Most, ki bi naj prišla pod okrilje ZD Laško, vendar je trenutno še vedno pod domeno
Slovenskih železnic. V januarju so pod okrilje ponovno prevzeli Zobozdravstveno ambulanto v
Rimskih Toplicah. V lanskem letu so poslovali pozitivno in imeli 40 % več opravljenih storitev.
Razprava na odboru je tekla tudi o pritožbah zoper delo zdravnikov, glede kategorizacije javnih
prireditev, časovne obravnave pacientov in čakalnih vrst.
JZ Glasbena šola Laško - Radeče
V preteklem letu je bil poudarek na sodelovanju z društvi in javnimi zavodi, medgeneracijskem
sodelovanju ter družinskim nastopom.
Vrtec Laško
V lanskem letu je enota Zidani Most zaprla en oddelek zaradi manjšega vpisa otrok, v enoti
Rimske Toplice pa je bil odprt dodatni oddelek zaradi večjega vpisa otrok in sicer v prostorih OŠ
Antona Aškerca Rimske Toplice. Tudi v KS Vrh nad Laškim je bil na novo odprt oddelek za otroke
stare od 3 do 6 let, vendar se je od 21 otrok v jeseni vpisalo samo 12 otrok. V letošnjem letu so
že zaključili z vpisom otrok in ugotovili, da bo v centralnem Vrtcu Laško približno 20 otrok preveč.
Glede postopanja v primeru, da sta oba starša zaposlena v oddaljenih krajih in ne moreta po
otroka v določenih urah (9 ur) je bilo pojasnjeno, da se ob opravičljivih razlogih dodatna ura ne
računa. V Laškem imajo tudi popoldanski oddelek, kjer lahko otrok ostane do 20. ure.
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
Ravnateljica je izpostavila, da je potrebna izgradnja nove telovadnice, obnova kuhinje in
energetska sanacija podružničnih šol. Brez dodatnih subvencij Občine Laško se ne bi mogli vsi
učenci udeležiti dodatnih razširjenih programov kot so plavalni tečaj, šola v naravi, ... Člani
odbora so pohvalili dejavnost šole v okviru projekta "Turizmu pomaga lastna glava", kjer so učenci
prejeli zlato priznanje na državnem nivoju, ter podali podporo k čim prejšnji izgradnji nove
telovadnice.
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Ravnatelj je na odboru povedal, da je bilo do sedaj vpisanih približno konstantno število otrok, v
naslednjih dveh letih pa pričakujejo povečano število vpisov (dosegli bodo številko 800 vpisanih
otrok). Potrebna bi bila obnova kuhinje in jedilnice na matični šoli in zamenjava tal (parketa) v
telovadnici PŠ Debro. Veseli so, da se je odprl nov oddelek vrtca na Vrhu nad Laškim, ker lahko
tako pričakujejo večji vpis tudi v šoli – k temu bi pripomogla tudi obnova prostorov. Pohvaljene so
bile dejavnosti šole.
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Knjižnica Laško
Knjižnica je prejela priznanje Zlati Možnar. Direktor je izpostavil, da imajo 32 računalnikov in
nobenega informatika. Želijo si prizidek, v sklopu katerega bi lahko imeli tudi gostinsko ponudbo
za obiskovalce. Dogovarjajo se za pristop k projektu Branju prijazna občina.
Uredniški odbor Laškega biltena
V letošnjem letu bo obeležil 10 obletnico izhajanja Laškega biltena. Izpostavljeno je bilo, da je
računsko sodišče v revizijskem poročilu predlagalo, da se v finančnem delu prikazuje tudi
sorazmerni del stroškov treh zaposlenih (urednikov), čeprav to delo opravljajo v okviru svojega
rednega dela in za delo pri Laškem biltenu ne dobijo posebnega plačila. Glede oglaševanja je
bilo pojasnjeno, da oglaševalskega deleža v Laškem biltenu ne smejo povečati, ker gre za
nedovoljen poseg na trg (oglaševalski kolač), saj se smatrajo za nelojalno konkurenco. Za
oglaševanje se v skladu z odlokom lahko nameni le 20 % časopisa.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
Na vprašanje odbornikov ali se da dobiti podatke, ki jih zbira merilec hitrosti, je bilo odgovorjeno,
da bodo zbrani statistični podatki objavljeni, razen podatka o najvišji hitrosti, da ne bi prišlo do
kakšnih tekmovanj.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da občinsko redarstvo izvaja posege kot je merjenje hitrosti –
postavljeno je bilo vprašanje, ali se glede tega usklajuje z SPV oz. kako se določajo lokacije za
izvajanje meritev hitrosti? Pojasnjeno je bilo, da se medobčinski inšpektorat za vsako izvajanje
meritev hitrosti dogovarja z SPV, dobro sodelujejo tudi s PP Laško in sosvetom za varnost
občanov. V nadaljevanju razprave je bilo izpostavljeno, da je medobčinski inšpektorat sicer
aktiven področju parkiranja in meritev hitrosti, potreben pa bi bil tudi nadzor nad izvajanjem drugih
odlokov (problematika pasjih iztrebkov v Zdraviliškem parku).
Glede poročila policijske postaje je bila izpostavljena zaskrbljenost glede povišanih parametrov
kriminalitete, ukinitve organizirane skupine ter kadrovskega primanjkljaja. Predlagano je bilo, da
se obvesti ministrstvo za notranje zadeve, da se občinski svet s tako kadrovsko politiko ne strnja
in da je PP Laško potrebno tehnično in kadrovsko postaviti na višji nivo. Pojasnjeno je bilo, da je
v letu 2016 prišlo do ukinitve organizirane skupine zato, ker sta v njej delovala dva policista iz
Rogaške Slatine, ki pa sta se morala vrniti zaradi migrantske krize. So pa konec leta 2016 dobili
tri nove policiste, eden pa je odšel na drugo delovno mesto. Tako je zdaj na PP Laško zaposlenih
enako število policistov kot jih je bilo konec leta 2015. Reorganizacija dežurne službe pa je bila
na več policijskih postajah – tudi v Laškem je ukinjena nočna dežurna služba, in sicer na podlagi
narejenih analiz, iz katerih je bilo razbrati, da v nočnem času ni strank, prostori za pridržanje pa
niso funkcionalni, tako da je treba osebe za pridržanje peljati drugam. V zvezi s problematiko
tovornega prometa na cesti G1-5 je bilo obrazloženo, da je bil 7. aprila sestanek na ministrstvu
za infrastrukturo, na katerem so se dogovorili, da bodo uredili prometno signalizacijo. Le-ta je v
redu postavljena na območju Celja, je pa pomanjkljiva na območju Novega mesta. Spremenili se
bodo tudi napisi glede ukrepanja – do sedaj se je izrekala globa 160 EUR (možnost plačila
polovičnega zneska 80 EUR), po zakonu o javnih cestah pa je globa 300 EUR in še globa za
pravno in odgovorno osebo. Uredili naj bi tudi parkirišča oz. prostore za izločanje tovornih vozil.
Nadzor se izvaja enkrat na mesec s prometno policijo in PP Krško, dvakrat na mesec pa izvajajo
še sami poostren nadzor. Na vprašanje, kdo je vodja varnostnega okoliša Jurklošter je bilo
odgovorjeno, da je to Robert Bezamovski. Glede na razpravo je bilo dogovorjeno, da se kljub
vsemu na ministrstvo pošlje dopis s pobudo, da se glede na porast kriminalitete PP Laško okrepi
kadrovsko in tehnično.
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V nadaljevanju razprave je bila izpostavljena prireditev Superšolar – košarkarsko finalno
tekmovanje učencev osnovnih šol iz Slovenije je potekalo v dvorani Tri lilije. Ekipa OŠ Primoža
Trubarja je bila zmagovalka tega tekmovanja in s tem dosegla prvo zmago na takšnem
osnovnošolskem tekmovanju. Kljub temu, da je bila organizator OŠ Primoža Trubarja Laško, bi
pričakovali odziv tistih, ki so odgovorni za turistično promocijo občine. Direktorica STIK-a je
pojasnila, da je šlo za šolsko zadevo, STIK je bil naprošen le, da odstopi prostor; sicer se na
prireditvah vedno dela na promociji občine. Ko je bilo predlagano, da bi se na takšnih prireditvah
morali povezati z zdraviliščem in turističnim društvom ter pripraviti kakšne nagrade za
obiskovalce, je bilo pojasnjeno, da to počnejo, vendar pa je vse težje dobiti kakšne karte zastonj,
tako da so jih včasih primorani tudi kupiti. STIK ima s Thermano letno pogodbo o medsebojnem
sodelovanju, v okviru katere imajo na razpolago storitve v višini 1.000 EUR - npr. otrokom, ki se
udeležijo pohodov v sklopu akcije "Po laških poteh", se na zaključni prireditvi podeli karta za
kopanje v Thermani; da bi to delali na vsaki prireditvi, ki poteka v Treh lilijah, pa žal ne gre. Sicer
pa so nabavili tudi t. i. promocijski pult, ki ga bodo začeli uporabljati v prihodnjem mesecu na vseh
takšnih prireditvah.
V nadaljevanju razprave sta bili zastavljeni vprašanji, če je že dozorela kakšna ideja glede
ureditve pivnice v Savinji in ali bi s podaljšanjem delovnega časa lahko povečali število nočitev v
tem objektu. Sicer pa je bila podana pohvala, saj se je na vrtu Savinje zvrstilo kar veliko število
prireditev. Pojasnjeno je bilo, da delovnega časa TIC-a niso podaljševali, saj zaradi dodatnih
storitev oddajanja sob za nočitev kadra niso povečevali. V prihodnosti pa nameravajo izkoristiti
tudi podstrešje tega objekta za opravljanje dodatne tržne dejavnosti, dve izmed desetih sob, ki jih
oddajajo, pa nameravajo tematsko opremiti na tematiko pivovarstva. V teh dveh sobah naj bi se
v okviru vikend programa lahko natočilo tudi pivo, saj naj bi ju opremili s točilno napravo. Na
zgornjem vrtu Savinje se bo v maju okrepila tudi vsakdanja dopoldanska gostinska ponudba.
Glede pivnice je župan pojasnil, da se občina ne more ukvarjati z gostinsko dejavnostjo, saj
proračunski denar ni temu namenjen.
Na vprašanje ali so v STIK-u razmišljali kaj po vzoru Občine Žalec, je bilo pojasnjeno, da ni
smiselno kopirati fontane piva, morali bi biti inovativni in si zamisliti nekaj novega, vendar pa se
pri takšnih zadevah vedno ustavi pri financiranju.
Laški bilten je bil pohvaljen kot eno najboljših občinskih glasil, zato bi bilo prav, da se ekipa, ki ga
pripravlja v okviru svojih delovnih obveznosti tudi dodatno nagradi. Poudarjeno je bilo, da ne gre
za novinarski časopis, ampak za občinsko glasilo, ki objavlja članke občanov, s katerimi le-ti
obveščajo druge občane o delovanju društev in drugih organizacij. Glasilo je pohvalil tudi naš
častni občan dr. Tomo Korošec. Odgovorna urednica se je zahvalila za pohvalo in navzoče
povabila, da se 15. junija udeležijo dogodka ob 10. obletnici izdaje prve številke Laškega biltena
– v Muzeju Laško bo odprtje razstave najlepših naslovnic Laškega biltena, dogodek pa bodo
popestrili tudi z glasbenim programom.
Ponovno je bila podana pobuda, da javni zavodi objekte pravilno opremijo z zastavami.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Jože Kotnik – DeSUS, Milena Dobršek – DeSUS,
Pavel Teršek – N.Si, Matjaž Pikl – DeSUS, Zdenko Lesjak – Medobčinski inšpektorat, Robert
Vipotnik Sirc – Policijska postaja Laško, Janja Urankar Berčon – STIK Laško, Tanja Grabrijan –
Uredniški odbor Laškega biltena, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji

Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40
e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220

7

OBČINA

LAŠKO

OBČINSKI SVET

SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec v letu 2016 v priloženi
vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Policijske postaje Laško v letu 2016 v
priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
Območne izpostave Laško za leto 2016 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu STIK – Centra za šport, turizem, informiranje
in kulturo Laško za leto 2016 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Centra za socialno delo Laško za leto 2016 v
priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Zdravstvenega doma Laško za leto 2016
v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Glasbene šole Laško - Radeče za leto 2016
v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Vrtca Laško za leto 2016 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Antona Aškerca Rimske
Toplice za leto 2016 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto
2016 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Knjižnice Laško za leto 2016 v priloženi
vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Uredniškega odbora Laškega biltena za leto
2016 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Laško za leto 2016 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško zadolži občinsko upravo, da na javne zavode naslovi dopis, da morajo
biti objekti, v katerih poslujejo, pravilno opremljeni z zastavami (evropsko, slovensko in
občinsko).
Številka: 032-05/2017
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AD B4/1 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2016
B4/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je za obe točki hkrati podal Tomaž Novak.
*odide Robert Medved (18 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2016.
2. Čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 13.256,05 EUR se razporedi med druge
rezerve iz dobička.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2017 v
predloženi vsebini.
2. Občinski svet v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča Nadzorni svet komunale,
da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega načrta in po potrebi
sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala narava dela in
poslovne potrebe, prav tako lahko NS v okviru razpoložljivih sredstev in v primeru
potrebe spremeni program investicij in naložb.
3. Občinski svet daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za vzdrževanje
večstanovanjskih objektov v višini do 100.000 EUR. Kredit se bo mesečno
poplačeval iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih objektov.
Številka: 032-06/2017, 032-07/2017
AD B5/1 Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura.
*pride Robert Medved (19 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2016 po
skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2016 v
predloženi vsebini.
Številka: 410-27/2015
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AD B5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. Povedala je, da odbori tega
gradiva niso obravnavali, ker je bilo pripravljeno naknadno. Pojavile so se namreč možnosti za
prijavo posameznih projektov na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, zaradi česar je treba
v proračun umestiti ustrezne načrte razvojnih programov. Na gospodarskem odboru je bila
podana pobuda, da bi pripravili krajšo obliko rebalansa, s katerim bi te projekte dodali v proračun.
Občinska uprava se namerava z dvema projektoma prijaviti na javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik
za leto 2017 ter na razpis za energetske sanacije, kamor bi se prijavili še z enim objektom –
Kulturnim centrom Laško. Zaradi navedenega je bilo treba v proračun uvrstiti tri nove projekte
(OB057-17-0001 - Ureditev okolja v Laškem, OB057-17-0002 - Oblikovanje mrež za skupne
aktivnosti, OB057-17-0003 – Energetska prenova kulturnega centra Laško), en projekt pa
nekoliko spremeniti (OB057-16-0025 – Dostopnost). Projekt OB057-17-0002 - Oblikovanje mrež
za skupne aktivnosti se je preimenoval v Lokalna gastronomska piramida – torej v enak naziv kot
ga ima proračunska postavka, ki je bila že uvrščena v proračun, vendar brez NRP.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2017 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2017 v predloženi vsebini, s tem da se spremeni naziv NRP OB057-17-0002 iz
"Oblikovanje mrež za skupne aktivnosti" v "Lokalna gastronomska piramida".
Številka: 410-27/2015

AD B5/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – III.
dopolnitev
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško
za leto 2017 – III. dopolnitev.
Številka: 478-33/2016
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AD B5/4 Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert
na Občino Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne
skupnosti Šentrupert na Občino Laško.
Številka: 478-26/2017
AD B 5/5 Ukinitev javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1315/4, 1315/5 obe k. o. Vrh nad
Laškim, 1735, k. o. Sedraž, 1360, k. o. Šmihel in 747/1, Lokavec
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
AD B 6/1 Predlog sklepa o ukinitvi PŠ Reka
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, kakšno je stališče krajevne skupnosti. Odgovorjeno je
bilo, da je šola na podlagi sklepa o začasnem prenehanju delovanja zaprta že šest let.
Ustanoviteljica bi lahko šolo zaprla že takoj, ko so za to nastopili razlogi, vendar se je počakalo
šest let, če bi v tem času slučajno bil interes za delovanje te šole – le-tega pa ni bilo. Tu ne gre
za pomanjkanje vpisa otrok, ampak za to, da starši otroke raje vpisujejo v matično šolo zaradi
možnosti jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Z objektom so stroški, zato se išče optimalna
varianta (je nekaj interesentov). Predlagano je bilo, da se razmisli še o drugih krajih, kjer se lahko
zgodi enako. Pojasnjeno je bilo, da se na šolah, ki imajo vrtce, vpis načeloma ohranja oz. narašča.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Marija Zupanc – SMC, Stanko Selič – neodv.,
Roman Tušek – N.Si, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek - župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi Podružnične šole Reka v predloženi vsebini.
Številka: 671-01/2017
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AD B 6/2 Predlog sklepa o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Laziše
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole
Laziše v predloženi vsebini.
Številka: 600-08/2017

AD B 7/1 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Laško - Radeče
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal podpredsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Jože Senica.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je razlog za eno samo prijavo verjetno v tem, da je bil razpis
za prosto delovno mesto objavljen le v Šolskih razgledih. Razpisi za delovna mesta javnih
zavodov bi se morali objavljati vsaj še na spletnih straneh javnih zavodov in občine. Sedanja
ravnateljica je delovala dobro, vendar pa je potrebno dati možnost prijave tudi drugim
interesentom. Javna uslužbenka občinske uprave, ki svetuje o kadrovskih zadevah javnim
zavodom, naj le-tem svetuje tudi glede objave prostih delovnih mest. Navedeno so izpostavili tudi
člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pojasnjeno je bilo, da so Šolski razgledi učiteljski časopis, ki ga berejo učitelji iz cele Slovenije.
Razpis je pripravljal Svet zavoda GŠ in s takšno objavo zadostil zakonu, ki določa, da je potrebno
zagotoviti objavo v javnem glasilu. Dodano je bilo še, da je ustanovitelj v svetu zavoda GŠ v
manjšini. Ostali javni zavodi načeloma objavljajo razpise za direktorska oz. ravnateljska delovna
mesta v Novem tedniku, torej lokalnem časopisu, tukaj pa je bila odločitev, da se objavi v Šolskih
razgledih.
Predlagano je bilo tudi, da se opravi revizija odlokov o ustanovitvi javnih zavodov in se jih ustrezno
spremeni in dopolni tudi z določili, kje naj bi bili objavljeni razpisi za direktorje oz. ravnatelje.
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Matjaž Pikl – DeSUS, Marko Šantej – MMOL,
Robert Medved – SDS, Dimitrij Gril – OU, Stanka Jošt – OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško poziva javne zavode, da razpise za delovna mesta direktorjev oz.
ravnateljev objavljajo na spletni strani občine in javnega zavoda. V skladu s tem naj se
uskladijo tudi odloki.
Občinski svet Laško je z večino glasov (16 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje k imenovanju Rosane Jakšič za ravnateljico
Glasbene šole Laško – Radeče.
Številka: 032-09/2017
AD B6 Vprašanja in pobude
















občani, ki sodelujejo v postopkih odmere cest, so obravnavani neenakopravno: tako kot
ima občina sprejet odlok o odškodnini za služnost, bi lahko imela tudi odlok (tako kot
nekatere druge občine), s katerim bi določila primerno odškodnino za prenos lastninske
pravice na zemljišču, ki ga občina potrebuje za odmero ceste; sedaj nekateri občani dajejo
zemljišča občini brezplačno, drugi pa zahtevajo visoke odškodnine; če bi imeli odlok, bi
bili vsi deležni enotne odškodnine in ne bi prihajajo do izsiljevanj;
podan je bil predlog, da se na internetni strani v rubriki "Postopki in obrazci" posamezni
obrazci razdelijo na posamezna področja (npr. stanovanjsko področje, šolsko področje,
promet, gradnje,…); pripravijo naj se tudi enotni obrazci za zaporo cest; podan je bil tudi
predlog, da bi na občinski spletni strani objavljali tudi razpise, tako kot jih objavlja
ministrstvo za gospodarstvo (razpisi za študente, podjetja, LAS, …)
Pojasnjeno je bilo, da bo na občinski spletni strani dodana povezava na mesto ministrstva,
kjer se ažurno objavljajo razpisi;
občina naj bi z ministrstva za okolje in prostor prejela dopis glede novosti dimnikarskih
storitev – predlagano je bilo, da se to predstavi v prihodnji številki Laškega biltena;
Kako je s prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo PŠ Vrh nad
Laškim? Za novo šolsko leto bodo potrebovali še eno dodatno učilnico.
opozorjeno je bilo na luknje in dvignjene pokrove na parkirišču nasproti blokov na Rimski
cesti;
opozorjeno je bilo tudi na nedokončano zidano ograjo (škarpo) na pokopališču v Laškem;
Pojasnjeno je bilo, da je bila škarpa v skladu z dogovorom lastnice sosednjega zemljišča,
ki meji na pokopališče, sanirana, nadvišanje škarpe pa naj bi izvedla lastnica v lastni režiji;
občina namreč nadvišanja ni izvedla zaradi statike.
intenzivno so se začela dela na železnici – ali imajo izvajalci dovoljenje za nočno delo s
strani občine?
Pojasnjeno je bilo, da občina ni izdala dovoljenja za nočno delo. Delavci imajo določen
terminski plan, po katerem morajo biti dela izvedena do leta 2020. Občina prejema
tedenska poročila o delu; izvajanje del pa je predvideno med 7. in 17. uro; možno, da
morajo kdaj delati tudi ponoči, zaradi morebitnih zapor ali preusmeritev vlakovnega
prometa. Podana je bila pohvala poslanki Janji Sluga, da se je angažirala za spremembo
prometne signalizacije na cesti G1-5;
kako je s kolesarsko povezavo do Celja in do kdaj velja gradbeno dovoljenje za brv?
Gradbeno dovoljenje velja še eno leto. Država pripravlja razpis, tako da bi morali pričeti z
deli v jeseni. Občina Celje usklajuje zadeve glede odkupa zemljišč na relaciji od celjske
čistilne naprave do visokovodnega nasipa oz. lovske preže. Prav tako tudi Občina Laško
usklajuje določene aktivnosti s svojimi občani.
Podana je bila zahvala za obnovo športnega igrišča v Rečici ter podana pobuda, da se
obnovi asfaltno igrišče še v Rimskih Toplicah, Marija Gradcu, Zidanem Mostu in še kje.
Kako je s fitnesom na prostem?
Pojasnjeno je bilo, da se je občina prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih
sredstev. Ravno danes je bil prejet sklep o odobritvi sredstev za dva projekta, eden izmed
njiju je fitnes na prostem. Postopek je sicer še v teku, zadeva mora biti potrjena še s strani
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ministrstva. V projektu je predviden fitnes na levem in desnem bregu Savinje, ki je
povezan s krožno potjo, in sicer na začetku Zdraviliškega parka na desnem bregu in pri
mostu pri Thermani na levem bregu.
podana je bila pobuda, da se pri PŠ Debro prostorsko umesti travnato igrišče; trenutno
lastnik ni za prodajo zemljišča, v kolikor pa pride do sprememb, pa naj bo na tem mestu
predvideno travnato igrišče;
pobuda za postavitev odbojne ograje ob cesti Mala Breza – Trobni Dol;
pobuda za sanacijo ceste Marija Gradec – Šentjur;
pobuda za postavitev polnilnice za električne avtomobile;
pobuda za preplastitev ceste Rimske Toplice – Senožete (proti Aškerčevi domačiji);
pobuda za sanacijo makadamske ceste Briše – Pleš (cca 1.600 m) in tudi morebitno
asfaltacijo;
kako je z dvorano Tri lilije? Že pred časom je bila podana pobuda za nakup mobilnega
dvigala za invalide;
kako je z vodovodom Pleš – štiri gospodinjstva naj bi še vedno imela nekakovostno vodo;
Pojasnjeno je bilo, da so bile strokovne službe pozimi na terenu – obstajata dve varianti
rešitve, ki pa sta povezani z dovoljenjem lastnika zemljišča na najvišji točki – dogovori še
potekajo;
ali je na občino s strani ministrstva prišel kakšen dopis s povpraševanjem glede nastanitve
migrantov? Izpostavljeno je bilo, da zasebniki nakupujejo objekte za ta namen in tako
pride do nastanitve migrantom mimo lokalne skupnosti;
pohvala tistim, ki so sodelovali pri ureditvi poti na Hum – pot je lepo in varno urejena;
Pojasnjeno je bilo, da je Komunala Laško nosilec akcije, podizvajalec pa je bilo Planinsko
društvo Laško;
pobuda, da se apelira na Thermano, da bi se asfaltiralo parkirišče pred Domom starejših;
izpostavljena je bila problematika glede slabe pokritosti mobilnega omrežja v obeh dolinah
– od Bobeka proti Šentrupertu in proti Reki;
Pojasnjeno je bilo, da je bil v začetku marca na Telekom poslan dopis z opredeljenimi
belimi lisami – čakamo na odgovor;
podana je bila pobuda, da se tudi občinski svetniki ob priliki seznanijo z aplikacijo Kaliopa,
ki je zelo uporabna;

V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Stanko Selič – neodvisni, Marija Zupanc – SMC,
Bojan Šipek – MMOL, Martin Klepej – SDS, Roman Tušek – N.Si, Robert Medved – SDS, Milena
Dobršek – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Andrej Kaluža – OU, Luka Picej – OU, Sandra Barachini
– OU, Franc Zdolšek – župan.
AD B7 Razno
Župan je navzoče povabil na postavljanje mlaja, kresovanje in tradicionalno prvomajsko srečanje
na Šmohorju.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 20.00.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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