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Št.: 032-11/2018
Datum: 21. 4. 2018
ZAPISNIK
25. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 25. marca 2018, ob 17. uri, v Rimski
areni v Rimskih termah.
AD A Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Opravičil se je Janez Benedek, z
zamudo pa sta se seje udeležila Tatjana Seme in Roman Tušek.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja
v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Tina Rosina Košir

župan
direktorica Občinske uprave

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Andrej Flis
Stanka Jošt
Dragica Čepin
Bojana Kustura
Dimitrij Gril

9.
10.

Andrej Kaluža
Luka Picej

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ostali vabljeni:
Alan Hrapot
Matej Jazbinšek
Janja Urankar Berčon
Vlado Marot
Tomaž Novak
Primož Kroflič

Policijska postaja Laško
Knjižnica Laško
STIK Laško
Rdeči križ Slovenije, OZ Laško - Radeče
Komunala Laško
LAS

17.
18.
19.

Tisk, TV:
Boža Herek
Robert Gorjanc
Špela Juhart

TV Krpan
NT - RC Celje
TV Laško

AD A Sprejem dnevnega reda
*pride Tatjana Seme (21 prisotnih)

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

OBČINA

LAŠKO

OBČINSKI SVET

Marko Šantej je predlagal, da se s predlaganega dnevnega reda umakne točka 3/3 – Lokalni
program kulture 2018 – 2021. Menil je, da bi morala biti vsa kulturna društva pozvana, da bi
podala svoje predloge, zato v imenu kulturnih društev in kot svetnik predlaga vsebinsko
dopolnitev.
Pojasnjeno je bilo, da so bili k oblikovanju predloga lokalnega programa kulture pozvani vsi glavi
akterji – STIK, Zveza Možnar (v katero je vključenih 13 društev in javnih zavodov), JSKD OI Laško
ter knjižnica. Imeli so skupni sestanek, na katerem so pregledali osnutek programa in podali
pripombe. Gre za strateški program, ki se lahko spreminja in dopolnjuje. Predlog lokalnega
programa kulture je bil obravnavan na odboru za družbene dejavnosti, ki ga tudi potrdil in
predlagal občinskemu svetu, da ga sprejme.
* pride Roman Tušek (22 prisotnih)

Župan je predlagal, da se o umiku točke 3/3 glasuje.
Občinski svet Laško je z večino glasov (14 ZA, 8 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP:
Z dnevnega reda, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 25. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 25. 4. 2018, se umakne točka 3/3 – Lokalni program kulture 2018 2021.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 25. redno sejo Občinskega sveta
Laško, sklicano na dan 25. 4. 2018, se sprejme v predlagani vsebini, vendar brez točke 3/3
– Lokalni program kulture 2018 - 2021.
Številka: 032-11/2018
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 24. seje z dne 28. 3. 2018
2. Potrditev realizacije sklepov 24. seje z dne 28. 3. 2018
3. Družbene dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2017:
a. Policijska postaja Laško
b. Knjižnica Laško
c. STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
d. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče
e. Študentski, mladinski in otroški center Laško
3/2 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2017:
a. Skupnost občin Slovenije
b. Združenje občin Slovenije
4. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
4/1 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2017
4/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2018
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4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih
sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Laško – skrajšani postopek
4/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo – za
gospodinjstva in nepridobitno dejavnost
5. Gospodarstvo
5/1 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 1. obravnava
5/2 Novelacija načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v Občini Laško
5/3 Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017
6. Proračun in javne finance
6/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018 – skrajšani
postopek
6/2 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Laško za leto 2018
6/3 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 – 2. obravnava
6/4 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019
6/5 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja
Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2019
6/6 Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in
ostale pravne osebe in predlog Sklepa o redni likvidaciji Javnega zavoda Sedmica
Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale
pravne osebe
7. Volitve in imenovanja
7/1 Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško – skrajšani postopek
7/2 Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v
Občini Laško
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
AD B1 Sprejem zapisnika in sklepov 24. seje Občinskega sveta Laško z dne 28. 3.
2018
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 24. seje z dne 28. 3. 2018.
Številka: 032-08/2018
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AD B2 Sprejem realizacije sklepov 24. seje Občinskega sveta Laško z dne 28. 3.
2018
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 23. redne seje z dne 20. 12. 2017.
Številka: 032-08/2018
AD B3/1 Zaključna poročila za leto 2017:
a.
Policijska postaja Laško
b.
Knjižnica Laško
c.
STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
d.
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče
e.
Študentski, mladinski in otroški center Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po predstavitvah in razpravah na Odboru za družbene dejavnosti
in društva, je podal predsednik odbora Bojan Šipek:
Policijska postaja Laško
Predstavljeno je bilo stanje prometne varnosti, javnega reda in miru ter kriminala na območju PP
Laško. Splošna ocena je, da je stanje po predstavljenih parametrih glede na pretekla leta ugodno
in da je splošna varnost v naši občini dobra. Na opazko, da je v glavnem križišču pri SPAR-u v
Laškem večkrat prevožena rdeča luč, je bilo na odboru odgovorjeno, da v tem križišču v zadnjem
letu ni bilo hujših prometnih nesreč, zato se posebne kontrole niso izvajale. Izvajajo pa nadzor
križišča z civilnim opazovalcem in ukrepajo zoper kršitelje. V letu 2017 je bil velik porast vlomov
glede na leto 2016 - posebnih vzrokov za to niso našli, dejstvo pa je, da je Laška občina zelo
tranzitno območje. Storilci prihajajo s strani Celja, Hrastnika, Sevnice (tudi iz Novega mesta).
Storilci vlomov so po navadi zelo mobilni in puščajo zelo malo sledi za seboj. Seveda pa pozivajo
občane, če vidijo karkoli sumljivega, da nemudoma obvestijo policijo.
Občinskim svetnikom se je predstavil Alan Hrapot, ki opravlja delo komandirja na PP Laško od 1.
11. 2017.
Knjižnica Laško
Občina Laško je kot ustanoviteljica pristopila k pridobitvi uporabnega dovoljenja za podstrešne
prostore. Knjižnica Laško ima po vseh državnih normativih in standardih bistveno manj zaposlenih
in se poleg kadrovske ukvarjajo še s prostorsko stisko. Predstavljene so bile težave na področju
računalniškega vzdrževanja, saj nimajo vzdrževalca te stroke, ki bi bil nujno potreben.
STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
V lanskem letu sta bili uvedeni dve novosti in sicer Escape room in Unlock Laško. Zaradi stroškov
teh dveh investicij so v lanskem letu prvič poslovali negativno, vendar zgolj 1.600 EUR - negativno
bilanco bodo sanirali v tekočem letu. Pripravili so tudi digitalno strategijo zavoda, kjer zdaj vidijo
priložnost za nadaljnji razvoj. Objavljen je bil tudi prvi razpis za digitalno promocijo destinacij, na
katerega so se prijavili in še čakajo na rezultate. V primeru, da bi bili uspešni, želijo spremeniti
oziroma obnoviti spletne strani zavoda ter izboljšati samo promocijo ponudbe. V razpravi na
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odboru je bilo postavljeno vprašanje, kje vidijo še kakšen potencial, ki ga še niso izrabili.
Odgovorjeno je bilo, da predvsem v promociji. V Laškem je veliko produktov, veliko zgodb, ki pa
jih je potrebno predstaviti in promovirati, saj to predstavlja velike stroške. Želijo se udeležiti
promocijskih sejmov, vendar pristopnina k udeležbi na enem takem sejmu znaša par tisoč evrov.
Zavod ima za promocijo letno na voljo zgolj 7.000 EUR sredstev. Iz tega razloga se udeležujejo
brezplačnih promocijskih sejmov v sklopu Slovenske turistične organizacije (STO). Glede Hotela
Savinja je bilo povedano, da je zavod v lanskem letu začel plačevati najemnino za sobe v Hotelu
Savinja. Konec leta se je ugotovilo, da to ni rentabilno. Največji problem je, da nimajo osebe, ki
bi to tržila in da nimajo na voljo osebja, ki bi 24 ur bilo na razpolago za sprejem gostov. Dodano
je bilo, da se Občina Laško trudi pridobiti ponudnika, ki bi prevzel tako hotel kot tudi gostinski del
in vse skupaj tržil v lastnem interesu. V letu 2017 so beležili 600 nočitev – kar znaša malo več kot
10 % zasedenosti letno.
V razpravi na seji je bila podana prošnja za pojasnilo glede višine indeksov stroškov storitev
(indeks 155) in plač (indeks 125). Glede na to, da je v poročilu navedeno, da je bilo rekordno
število prireditev v dvorani Tri lilije, je bilo postavljeno vprašanje, koliko znašajo prihodki iz tega
tržnega dela.
Direktorica STIK-a je glede višjega indeksa pri plačah pojasnila, da je bila leta 2016 v porodniški,
nadomeščanja pa ni bilo, ker je nekatere zadeve vodila od doma. Indeks stroškov storitev pa je
visok zaradi evropskega mažoretnega prvenstva, saj se je celotna zadeva izpeljala preko STIKa (namestitve, prehrana, …). Dvorana tri lilije je bila res veliko zasedena, žal pa to ne pomeni, da
je bilo tudi več prihodkov. Od zunanjih uporabnikov to dvorano največ koristi Thermana za svoje
goste, ki pričakujejo, da bo uporaba dvorane zastonj. S Thermano imajo zato pogodbo, po kateri
imajo njihovi gostje celo nižjo ceno od tiste, ki velja v STIK-u, če pridejo neposredno k njim. Največ
dohodka prinese uporaba dvorane s strani invalidov, saj so edini, ki plačajo vse po rednih cena.
Prihodek od dvorane znaša cca 30.000 EUR letno.
V razpravi sta sodelovala: Pevel Teršek – N.Si in Janja Urankar Berčon – STIK Laško.
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče
Pri obrazložitvi letnega poročila je bilo izpostavljeno, da je edina tržna dejavnost izvedba
izobraževanj prve pomoči, vse ostale dejavnosti pa temeljijo na materialnih virih. V preteklih letih
so začeli z vzpostavljanjem mreže defibrilatorjev in njihov cilj je najmanj en defibrilator v
posamezni krajevni skupnosti. Zagotoviti ga je potrebno še na Vrhu nad Laškim, v Sedražu in v
Rimskih Toplicah. V lanskem letu niso bili uspešni s prijavo na razpis Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) za zamenjavo službenega avtomobila in upajo na
uspeh v letošnjem letu (v višini 10.000 EUR). Pri nakupu vozila jim je občina zagotovila del
sredstev (5.000 EUR). Največji problem jim pri infrastrukturi predstavlja pomanjkanje skladiščnih
prostorov, ki so povsem neustrezna po dimenziji.
Študentski, mladinski in otroški center Laško
Predstavljeno je bilo delovanje centra in povzete izvedene aktivnosti v letu 2017. Poudarjena so
bila vsa področja delovanja centra, zlasti delo z otroci in drugimi društvi, delovanje otročjega
centra in televizije. Delovanje centra ocenjujejo kot uspešno. V lanskem letu jim je bila zaupana
izvedba projekta organizacije drsališča, ki jo ocenjujejo kot izredno uspešno - v decembru 2017
je bilo izposojenih kar 3100 parov drsalk. Izrečenih je bilo veliko pohval za izvedbo drsališča tako
s strani lokalnega prebivalstva kot s strani turistov.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Policijske postaje Laško v letu 2017 v
priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Knjižnice Laško za leto 2017 v priloženi
vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu STIK-a – Centra za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško za leto 2017 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije – Območnega
združenja Laško – Radeče za leto 2017 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Študentskega, mladinskega in otroškega
centra Laško za leto 2017 v priloženi vsebini.
Številka: 032-01/2018
AD B3/2 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2017:
a. Skupnost občin Slovenije
b. Združenje občin Slovenije
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Tina Rosina Košir.
*odide Matjaž Pikl (21 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2017
v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2017
v predloženi vsebini.
Številka: 031-01/2018
AD B 4/1 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2017
4/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2018
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak.
*pride Matjaž Pikl (22 prisotnih)

Opozoril je, da je pod točko 9 (obnova vežic in obzidij) pomotoma izpadel Jurklošter. Aktivnosti
na tem področju bodo namreč potekale v Rimskih Toplicah, Šentrupertu in Jurkloštru. Izmed
planiranih investicij je izpostavil še nakup in pripravo zemljišča ob komunali ter finalizacijo objekta
bivše servisne delavnice Paj, kjer bo delavnica za izvajanje vodovodne dejavnosti. Poleg nje bo
postavljeno skladišče kovinske konstrukcije, temu pa bo sledila dokončna selitev iz pivovarne,
kjer zaenkrat še skladiščijo in izvajajo določena servisna delavniška opravila. Kredita v višini
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250.000 EUR, ki je bil sicer potrjen s strani OS, v lanskem letu niso koristili, bodo pa tem letu
predvidoma zaradi omenjenih investicij najeli nekoliko nižji kredit – maksimalno 230.000 EUR.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, kako je z odlaganjem gospodinjskega olja v primeru, da
občan nima kante za biološke odpadke niti kompostnika? Odgovorjeno je bilo, da so skupaj z
LAS-om iskali možnosti za pridobitev sredstev za projekt, ki bi ga lahko v večjem obsegu izvajali
po večjih oskrbnih središčih v občini. Planirajo, da bi bil projekt s pomočjo pridobitve nepovratnih
sredstev izveden v letošnjem ali naslednjem letu. Zagotovili bi se večji zbiralniki (cca 200 litrski),
kjer bodo lahko občani s posebnimi kanticami oddajali to olje.
V nadaljevanju razprave je bilo opozorjeno na stanje na Zdraviliški cesti v Rimskih Toplicah, in
sicer kritika nad izvajalcem del, kajti po vsakem neurju ob strani cestišča voda odnese pesek, ki
ni pometen. Lastniki stanovanjske hiše ob tej cesti so bili zaradi tega zelo nejevoljni, ker je pesek
metalo v njihovo zaščitno steno ob cesti. Tudi okrog blokov je bilo ob zadnjem neurju nanešenega
kar nekaj peska, tako da so mamice, ki imajo vozičke, same pometle pločnike. Občani se
pritožujejo tudi nad tem, da trava ni pokošena. Civilna iniciativa za razvoj Rimskih Toplic je podala
predlog, da bi se s strani Komunale Laško za Rimske Toplice določila ena oseba, ki bi bila
zadolžena za oskrbo in vzdrževanje travnatih površin, za zalivanje, pometanje, čiščenje kanalov
ipd.
Izpostavljen je bil tudi potok Ogečnica, v katerem se nakopiči ogromno odpadnega materiala.
Rečna struga tega potoka že zelo dolgo ni bila očiščena. Kdo skrbi za to in kdaj je bil ta potok na
zadnje očiščen?
Cesta Pavlič – Maček je v zelo slabem stanju – potrebno bi jo bilo sanirati.
Pitnik vode v Rimskih Toplicah je zelo slabo viden. Predlagano je bilo, da bi se v bližino namestila
tabla z napisom, da je na tem mestu pitnik, na sam pitnik pa še oznaka, da je voda pitna.
Predlagano je bilo tudi, da se, če se da, zagotovi močnejši curek vode.
Nad samopostrežno v Rimskih Toplicah je ogromno navoženega materiala še iz časa adaptacije
zdravilišča. Drva so pokrita s PVC folijo. Baje je to občinsko zemljišče. To bi bilo potrebno očistiti
in ploščad nameniti za kakšno dejavnost, ne pa za odlaganje smeti.
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je opozoril, da spadajo zgornje pobude in
vprašanja, ki se tičejo Rimskih Toplic, pod točko Razno. Poročilo komunale je bilo obravnavano
na odboru in potrjeno brez pripomb. Sicer pa je v občini devet krajevnih skupnosti, ki v
sodelovanju z občino skrbijo za svoj kraj s sredstvi, ki se jim dodelijo, in so namenjena tudi vsem
tem zgoraj izpostavljenim zadevam. Kot predsednik nadzornega sveta komunale se ne more
strinjati s predlogom, da bi bila na komunali zaposlena oseba, ki bi skrbela za vsako krajevno
skupnost, saj potem samih krajevnih skupnosti ne bi več potrebovali.
Podana je bila pobuda, da bi se uredila mesta v blokovskih naseljih, kjer so nameščeni zabojniki,
saj so ta mesta premajhna in ni dovolj prostora za vse zabojnike, ki zagotavljajo ločeno zbiranje
odpadkov.
Direktor komunale je povedal, da bo glede aktivnosti po neurju na Zdraviliški cesti podan pisni
odgovor s strani občine. Glede pometanja peska in košenja je pojasnil, da je devet krajevnih
skupnosti, ekipa in sredstva pa so omejena, zato ne morejo biti na več mestih hkrati. Če je dobra
komunikacija s predsedniki krajevnih skupnosti, je tudi sodelovanje bistveno lažje in hitrejše.
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Cesta Pavlič – Maček je v upravljanju krajevne skupnosti. Za pitnik bodo nameščene ustrezne
table, pozanimal se bodo tudi glede povečanja curka vode. Sicer pa je direktor še pojasnil, da
komunala prioritetno skrbi za vzdrževalna dela na tistih zemljiščih, ki so zajeta v pogodbi z občino.
V zvezi s pobudo za ureditev mest z zabojniki je pojasnil, da se to že pripravlja in bo rešeno v
sklopu namestitve urbane opreme. Sicer pa je to povezano z investicijami, saj lahko iz naslova
vzdrževanja uredijo le nekaj teh otokov, drugače pa to predstavlja širši projekt, do katerega bo v
prihodnosti zagotovo prišlo.
V razpravi so sodelovali: Nuša Konec Juričič – SLS, Marija Zupanc – SMC, Bojan Šipek – MMOL,
Marjan Kozmus – SD, Tomaž Novak – Komunala Laško.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2017.
2. Čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 11.209,39 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 2018 v
predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča Nadzorni svet
Komunale Laško, 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 Laško daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za
predvidene investicije v višini 230.000 EUR.
Številka: 032-10/2018

AD B4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi
Proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej. Gradivo na odborih ni bilo
obravnavano.
V razpravi je bila podana pripomba, da povišanje subvencij po kategorijah ni enakomerno.
Razprava je potekala o tem ali povišati vsako kategorijo za 50% ali pa največ povišati tisto
kategorijo, kamor spada največ MKČN, ki se gradijo. Pojasnjeno je bilo, da je bila subvencija
najbolj povišana za tiste MKČN, ki se največ gradijo.
V nadaljevanju je bilo še pojasnjeno, da je velikost MKČN do 6 PE za individualno gradnjo, od 7
do 10 PE za gospodarske objekte, od 11 do 20 PE pa za bloke. Predsednik odbora za
gospodarski razvoj je povedal, da podpira spremembe v predlogu.
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Janko Cesar – SLS, Marjan Kozmus – SD in
Franc Zdolšek – župan.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav v občini Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav v občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 41010-11/2018
AD B 4/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo –
za gospodinjstva in nepridobitno dejavnost
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško se je seznanil z elaboratom o oblikovanju cen oskrbe s pitno
vodo v občini Laško za leto 2017.
2. Občinski svet Laško soglaša, da se pri ceni oskrbe s pitno vodo zniža subvencija
omrežnine oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti na
18,40%, tako da znaša omrežnina z vključeno števnino 10,172 EUR/mes za DN 20,
cena vodarine pa ostaja nespremenjena in znaša 0,4868 EUR/m3 brez vodnega
povračila.
3. Nova višina subvencije in višina omrežnine prične veljati od 1. 6. 2018 dalje.
Številka: 3550-01/2018

AD B5/1 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi lahko bilo v gradivu pojasnjeno, koliko več sredstev bo
občina dobila po tem odloku in kakšni projekti bi se lahko financirali iz tega naslova. Podan je bil
tudi konkreten primer za planince: le-ti bodo za 3 nočitve v koči v naši občini plačali 28 evrov več
kot do sedaj. Izpostavljeno je bilo tudi dvojno zaračunavanje takse: gost iz zdravilišča, ki bo želel
prespati v gorski koči, bo moral turistično takso plačati dvakrat. Zaradi takšnih dilem je bilo
predlagano, da bi se celotna taksa dvignila na največ 2 EUR.
Postavljeno je bilo vprašanje, kako se razporeja prihodek od turistične takse v občini, saj se
zadnja leta povečuje število turistov tudi v Rimskih Toplicah zaradi Rimskih term.
Pojasnjeno je bilo, da je turistična taksa stvar integralnega proračuna. Vsaka investicija, ki se dela
v občini, je narejena tako za turista kot za domačina. Za razvoj turizma na podeželju je nujno
potrebno, da se tudi tam zagotovi osnovna infrastruktura – od vodovoda, do cest, širokopasovne
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povezave itd. Na turizem je treba torej gledati širše, ne samo skozi dve zdravilišči, potrebno je
povezati celotno lokalno skupnost. Turistom je potrebno poleg zdraviliške zagotoviti še dodatno
ponudbo, da bo namesto dva dni in pol ostal pri nas štiri dni.
V letu 2017 je bila pobrana turistična taksa v višini 235.000 EUR. S sprejetjem novega odloka bi
se višina dvignila za 58 – 60%, torej na cca 376.000 EUR. V zakonu je določeno, v katere zadeve
se prihodek od turistične takse vlaga: urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije (spodbujanje
razvoja celovitih turističnih proizvodov, trženje celovite turistične ponudbe, promocija turizma v
digitalnem okolju, varovanje nepremičnin – spomenikov lokalnega in državnega pomena, razvoj
in vzdrževanje turistične infrastrukture, razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom.
Tako bomo z dodatnimi sredstvi realizirali več stvari s tega področja. V Laškem je trenutno
turistična taksa 1,265 EUR; po novem bo 2 EUR, s tem da se dodatno zaračuna še promocijska
taksa v višini 25%, to je 0,50 EUR, ki pa gre STO (Slovenski turistični organizaciji) za promocijo
turizma. Pri določitvi višine turistične takse so se strokovne službe posvetovale tako z obema
zdraviliščema, kot tudi z drugimi primerljivimi zdraviliškimi kraji, ki bodo prav tako v občinskih
odlokih določili turistično takso v višini 2 EUR.
*odideta Robert Medved in Milena Dobršek (20 prisotnih)

V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marija Zupanc – SMC, Andrej Flis – OU, Tina
Rosina Košir – OU, Franc Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško
v 1. obravnavi v predloženem besedilu.
2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala
pri pripravi odloka za 2. obravnavo.
Številka: 007-02/2018
AD B5/2 Novelacija načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v Občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.
*prideta Robert Medved in Milena Dobršek (22 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme novelacijo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Laško v predlagani
vsebini.
Številka: 381-01/2015
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AD B 5/3 Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Primož Kroflič.
*odideta Bojan Šipek in Marko Šantej (20 prisotnih)

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017
v predloženi vsebini.
Številka: 032-07/2018
*prideta Bojan Šipek in Marko Šantej (22 prisotnih)

AD B 6/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Dragica Čepin.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2018 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2018 v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 v
predloženi vsebini.
Številka: 410-13/2017
AD B 6/2 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018
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 spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
Številka: 478-52/2017
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AD B 6/3 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 – 2. obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Dragica Čepin.
Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti izpostavil novo postavko za
brezplačne prevoze starejših. Upa, da bo projekt Sopotniki v naslednjem letu zaživel tudi pri nas
in da bo Občina Laško postala ena izmed dvanajstih občin dobre prakse pri zagotavljanju
mobilnosti za starejše. Tako bo tudi starostnikom s podeželja omogočeno aktivno družabno
življenje. Projekt se bo izvajal skupaj s CSD, Hišo generacij, občino in posamezniki prostovoljci.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da so se v občini pojavili medvedi, ki uničujejo čebelnjake, zato
je bilo predlagano, da bi se dodala posebna postavka za sofinanciranje električnih ograj. Preučilo
se bo, če bi se lahko za ta namen našlo kaj sredstev v okviru kmetijstva, sicer pa so medvedi pod
okriljem države.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Robert Medved – SDS, Marjan Belej – SLS, Franc
Zdolšek – župan.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019 v 2.
obravnavi v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 v
predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2019 v predloženi vsebini.
Številka: 410-14/2017
AD B 6/4 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto
2019
*odide David Guček (21 prisotnih)

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 Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Laško za leto 2019.
Številka: 478-52/2017
AD B 6/5 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega
premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2019
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Stanka Jošt.

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

12

OBČINA

LAŠKO

OBČINSKI SVET

Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega
premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško
in jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2019.
Številka: 478-52/2017

AD B 6/6 Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva
in ostale pravne osebe in predlog Sklepa o redni likvidaciji Javnega zavoda
Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode,
društva in ostale pravne osebe
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Tina Rosina Košir.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za
zavode, društva in ostale pravne osebe, po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za
zavode, društva in ostale pravne osebe, v predlagani vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Sklep o redni likvidaciji Javnega zavoda Sedmica
Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale
pravne osebe, v predlagani vsebini.
Številka: 477-01/2018
AD B 7/1 Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Tina Rosina Košir.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško po
skrajšanem postopku.
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2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško v
predloženi vsebini.
Številka: 007-05/2010
AD B 7/2 Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
2018 v Občini Laško
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Tina Rosina Košir.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve 2018 v Občini Laško v predloženi vsebini.
Številka: 041-01/2018
AD B 8 Vprašanja in pobude
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja:
 Podani so bili pomisleki glede reorganizacije centrov za socialno delo (tako tudi direktorica
in svet zavoda CSD Laško) – le-ti bodo s 1. oktobrom združevali in bodo ustanovljeni kot
regijski centri, tako da bo laški CSD šel pod celjski regijski center; pod regijske centre bo
spadalo kadrovanje, financiranje programov in drugo; občina sofinancira veliko dodatnih
programov, zato obstaja bojazen, kako se bo to izvajalo v bodoče; v svet regijskega centra
se bo imenovalo le dva predstavnika lokalne skupnosti; podana je bila ideja za ustanovitev
javnega zavoda, ki bi skrbel za izvajanje teh programov – predlagano je bilo, da bi se na
to temo sklical sestanek še preden se bo izvedla reorganizacija; Občina Laško namreč
preko CSD sofinancira pomoč na domu in Hišo generacij, zato obstaja bojazen, če bodo
finančna sredstva po združitvi šla v prave roke.
V zvezi se tem je bil podan odgovor, da ustanovitev novega javnega zavoda ne predstavlja
rešitev, ampak dodatno obremenitev občinskega proračuna na račun države.
 Prostori, v katerih je prej deloval CSD Laško, že od leta 2012 samevajo; predlagano je
bilo, da bi se jih preko ministrstva brezplačno oddalo v najem.
Pojasnjeno je bilo, da so prostori v dokaj slabem stanju in da bi bilo potrebno kar dosti
vložiti v njih, če bi jih hoteli oddati, prav tako je razpored prostorov zelo nefunkcionalen.
Če pa bi bil kakšen interesent, da si sam uredi prostore, pa se lahko obrne na občino.
 Glede določenih problematik v Rimskih Toplicah so bila podana naslednja pojasnila:
o Za urejanje Ogečnice komunala ni pristojna – vse vodotoke ureja Direkcija za
vode;
o Upravljalec ceste Lokavec ni komunala, ampak krajevna skupnost;
o Zdraviliška cesta je občinska; zadeva se rešuje – ureja se odvodnjavanje, ki ni bilo
dobro izvedeno;
o Zemljišče pri krožišču pri avtobusni postaji Tuš je v lasti Občine Laško; na tej
parceli je občina sklenila služnostno pogodbo z Rimskimi termami zaradi izgradnje
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plinske postaje; tja so navozili odpadni material; zemljišče nad njim je last Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov – le-ta je naredil posek, drva pa niso bila
pospravljena; na to je bil že opozorjen g. Boruška;
Podana je bila pobuda za ureditev poligona za kotalkarje, skejtarje in tiste, ki se vozijo z
rolerji;
Podana je bila informacija, da je bil 16. aprila na Vrhu nad Laškim zelo močan naliv, ki je
poškodoval makadamske ceste – za sanacijo so potrebovali 550 m³ peska;
Povedano je bilo, da je bilo krajevnim skupnostim že naročeno, da se naredi popis škode,
ki je nastala v tem neurju, za primer, če bi se dalo pridobiti kaj sredstev od države;
Kako je z 2. fazo izgradnje ceste Povčeno – Zabrež?

Navzoči so bili povabljeni na proslavo ob dnevu upora proti okupatorju, ki bo 27. aprila ob 11. uri
na Vrhu nad Laškim.
V razpravi so sodelovali: Nuša Konec Juričič – SLS, Dimitrij Gril – OU, Franc Zdolšek – župan,
Jože Senica – N.Si, Tatjana Seme – SMC, Stanko Selič – neodvisni, Robert Medved – SDS.

AD B9 Razno
Župan je povedal, da so občinski svetniki naknadno po elektronski pošti kot informacijo dobili
gradivo za OPPN Rimske Toplice. Če bo ministrstvo izdalo soglasje pred naslednjo sejo, bomo
za potrditev OPPN sklicali dopisno sejo. Projekt je svetnikom znan, spremenjeno je le poročilo
vplivov na okolje, zato je bilo treba ponoviti celoten postopek. OPPN je potrebno čim prej sprejeti,
da bomo lahko pridobili vsa potrebna gradbena dovoljenja.
Navzoči so bili povabljeni na postavljanje mlaja na Šmohorju in v Sedražu, na kresovanje v Rečici,
na prvomajsko srečanje na Šmohorju ter na dogodek »Pametne vasi«, ki bo 8. maja v Otročjem
centru Laško.

*************************************************
Seja je bila zaključena ob 20.20.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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