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Z A P I S N I K 
 
3. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 20. marca 2019, ob 17. uri, v Srebrni dvorani 
Zdravilišča Laško. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 21 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost sta opravičila Boštjan Vrščaj in 
Barbka Rode. 
 
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja v 
spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Franc Zdolšek župan 

2. Tina Rosina Košir direktorica Občinske uprave 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

4.  Andrej Flis Oddelek za gospodarske dejavnosti 

5. Dimitrij Gril Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne 
zadeve 

6. Andrej Kaluža Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

7. Luka Picej  Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

8. Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

   

 Ostali vabljeni:  

9.  Gašper Salobir Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območne 
izpostave Laško 

10.  Janja Knapič Zdravstveni dom Laško 

11.  Tina Belej STIK Laško 

12. Rosana Jakšič Glasbena šola Laško – Radeče 

13.  Jerica Laznik Mokotar Vrtec Laško 

14.  Zdenko Lesjak Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, občine 
Laško, Občine Štore in Občine Žalec 

15.  Tomaž Ojsteršek Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, občine 
Laško, Občine Štore in Občine Žalec 

16.  Tomaž Novak Komunala Laško 

   

 Tisk, TV:  

17. Boža Herek TV Krpan 

18. Špelca Juhart TV Laško 

19.  Robert Gorjanc NT - RC 

20. Nina Slak Štajerski val 

 
Na začetku seje so bili v dvorani prisotni tudi: 

- predstavniki Civilne iniciative za kamnolom Jurklošter: Gašper Gračner, Matjaž Bevc, Franc 
Gračner, Andreja Lavrič, Jože Veber; 
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- svetnika KS Jurklošter: Maruša Horjak in Srečko Razboršek. 
 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Na pobudo predstavnikov Civilne iniciative za kamnolom Jurklošter in Sveta KS Jurklošter je župan 
predlagal, da se s predlaganega dnevnega reda umakne točka 8/2 - Informacija v zvezi s 
sprejemanjem OPPN za kamnolom Pojerje. Direktorica občinske uprave je pojasnila, da poteka 
postopek priprave OPPN za območje kamnoloma Pojerje. Do 7. marca je občina sprejemala 
pripombe in pobude občanov, do katerih se bo tekom postopka tudi opredelila. Potem bo pripravljeno 
gradivo za obravnavo na občinskem svetu.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Z dnevnega reda, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 3. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 20. 3. 2019, se umakne točka 8/2 – Informacija v zvezi s sprejemanjem 
OPPN za kamnolom Pojerje. 
 
Po sprejemu umika točke 8/2 z dnevnega reda so predstavniki Civilne iniciative in Sveta KS 
Jurklošter zapustili sejo. 
 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 3. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 20. 3. 2019, s katerega je umaknjena točka 8/2, se sprejme v predlagani 
vsebini.  
 
Številka: 032-10/2019 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 2. seje z dne 23. 1. 2019 
 

2. Realizacija sklepov 2. seje z dne 23. 1. 2019 
 

3. Področje družbene dejavnosti 
 
3/1 Zaključna poročila za leto 2018: 

a. Uredniški odbor Laškega biltena s Finančnim načrtom in programom dela Laškega 
biltena za leto 2019 

b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
c. JZ Zdravstveni dom Laško 
d. JZ STIK Laško 
e. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
f. Vrtec Laško 
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
i. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 

3/2 Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško 
3/3 Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2019 
3/4 Zaključno poročilo o izvedbi operacije Energetska sanacija podružničnih šol Občine  
      Laško 
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4. Področje gospodarstva 
 

4/1 Zaključno poročilo Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, občine  
      Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2018 
4/2 Zaključno poročilo o izvedenem projektu Fitness na prostem na območje  
      destinacije Laško - Sotočje dobrega 
4/3 Zaključno poročilo o izvedenem projektu Ukrep trajnostne mobilnosti na območju  
      občine Laško (sistem izposoje javnih koles) 
4/4 Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nujnosti razlastitve nepremičnin  
      1145/3-del, 1144/4-del in 1144/17-del, vse k. o. 1024 Rifengozd 
4/5 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje investicijske   
      dokumentacije za mandatno obdobje 2018-2022 
   

5. Področje okolja in prostora 
 

5/1 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto 2019 
5/2 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Javnega podjetja Komunala Laško,  
      d. o. o., za leto 2019 
5/3 Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske  
      odpadne vode v Občini Laško – 2. obravnava 
5/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi       
      proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih           
      komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško – skrajšan postopek 
5/5 Elaborat o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne službe v Občini Laško za  
      leto 2019 
5/6 Potrditev nadaljnjega financiranja izgradnje čistilne naprave Laško 
5/7 Zaključno poročilo o izvedbi obnove cestnega odseka Ulice XIV. Divizije v  
      Rimskih Toplicah 
5/8 Zaključno poročilo o izvedbi obnove lokalne ceste LC 200040 Vrh – Laziše od P1  
      do P36 
5/9 Zaključno poročilo o izvedbi obnove lokalne ceste LC 200171 na odseku Market  
      TUŠ – Gratex 
5/10 Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica 1. faza in rekonstrukcija     
       transportnega voda 
5/11 Predlog Sklepov za potrditev investicijske dokumentacije za projekt Vodovod Rečica –  
        3. odsek 
5/12 Uskladitev meje občine z mejami parcel 
 

6. Javne finance in proračun 
 
6/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2018 – skrajšani postopek 
 

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja 
 
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda STIK Laško 

- predstavnikov ustanovitelja 
- predstavnikov zainteresirane javnosti 

7/2 Predlog Mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Laško 
 

8. Aktualno 
 
8/1 Pobuda za pripravo Pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma, olepševanja  
      in promocije v Občini Laško 
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9. Vprašanja in pobude 
 

10. Razno 
 
 

AD  B 1  Sprejem zapisnika 2. seje Občinskega sveta Laško z dne 23. 1. 2019 

 
Robert Medved se ni strinjal z zapisom pod točko AD B1, kjer je pod razpravo navedeno "V razpravi 
je sodeloval Robert Medved – SDS." Želi, da se zapisnik popravi tako, da se navede, da je navedeno 
predlagala poslanska skupina SDS.  
Občinske svetnike in svetnice je tudi opozoril na sklep točke 4.8, za katerega je edini glasoval proti. 
Meni, da ta dikcija sklepa »predlog komu in za kakšen namen se nakaže sejnina oblikuje KMVVI na 
predlog humanitarnih organizacij« pomeni, da KMVVI ne more upoštevati predloga CSD, niti ne 
more sejnino podariti šolam za akcijo Podari malico. Zato predlaga, da se sklep razširi, tako da se 
KMVVI sam odloči, ali bo upošteval predlog humanitarnih organizacij ali CSD ali pa se sam odloči, 
če bo namenil sejnino za akcijo Podari malico ali za kakršen koli drug namen, ki se bo v tistem 
trenutku izkazal za najbolj upravičenega.  
Dodal je še, da bi se bilo treba dogovoriti, kdaj je nekaj v zapisniku navedeno kot predlog oz. pobuda 
poslanske skupine, kdaj pa kot predlog oz. pobuda posameznika. Dogovoriti se je treba ali je 
vsepovsod navedeno, kdo kaj navaja ali pa nikjer.  
 
Pojasnjeno je bilo, da se v zapisnik pišejo samo povzetki razprav, na koncu pa se navedejo imena 
in priimki razpravljavcev skupaj z imenom svetniške skupine. Če pa nekdo izrecno izpostavi, da 
podaja predlog oz. pobudo v imenu svetniške skupine, pa se tako zapiše tudi na zapisnik. 
 
G. Medved je povedal, da on vedno govori v imenu svetniške skupine SDS, ker je bil tudi izvoljen na 
listi te politične stranke. 
 
Pojasnjeno je bilo, da se predvideva, da vsak posameznik razpravlja v svojem imenu, če pa želi 
izpostaviti neko stališče ali podati pobudo v imenu celotne svetniške skupine, pa se to tudi zapiše 
na zapisnik. Na tak način piše zapisnike že več let, najmanj štiri mandate. Dodano je bilo, da so 
svetniki po elektronski pošti skupaj z vabilom na sejo dobili tudi obrazec za pobude in vprašanja, 
kjer naj se ob pobudi navede predlagatelja in se poleg tega, da se predlog poda na seji, vloži tudi 
pisno na dan seje ali naslednji dan, da bo imela občinska uprava natančen zapis in bo lahko bolje 
pripravila odgovor. Poudarjeno je bilo, da so v zapisnikih le povzetki razprav, če bi želeli imeti 
dobesedne navedbe, pa se je treba to dogovoriti. 
 
Sklep glede nakazila sejnine v humanitarne namene je bil sprejet in velja v takšni obliki. Če pa želi 
KMVVI razširiti sklep, lahko do naslednje seje pripravi nov predlog sklepa in ga da na glasovanje, s 
sprejetjem novega sklepa pa stari sklep preneha veljati. 
 
Marjan Kozmus je dodal, da načeloma razpravlja kot vodja svetniške skupine, ko pa je v neki zadevi 
glasoval proti, pa je tudi izrecno zahteval, da se napiše na zapisnik, da je to njegovo osebno mnenje 
in ne mnenje njegove svetniške skupine. 
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Tanja Grabrijan – OU, Tina Rosina Košir – OU, 
Marjan Kozmus – SD.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 2. seje z dne 23. 1. 2019, s tem da se v zapisnik 
navede, da je bil predlog pri točki B1 podan s strani svetniške skupine SDS. 
   

Številka:  032-03/2019 
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AD  B 2  Sprejem realizacije sklepov 2. seje Občinskega sveta Laško z dne 23. 1. 2019 

 
Pohvaljen je bil odgovor na vprašanje v zvezi s problematiko CEROZ-a. V gradivu piše, da naj bi do 
5. marca prejeli prve konkretne rešitve oz. tehnične ukrepe za sanacijo in da je potekal sestanek z 
državnim sekretarjem Simonom Zajcem, na katerem naj bi se poleg protipoplavne problematike 
Laškega dotaknili tudi problematike CEROZ-a. Vprašal je, kako je potekal sestanek in če kaj je 
novega na tem področju.  
 
Pojasnjeno je bilo, da je direktor Jože Velikonja dejal, da bo do konca tedna pripravljen elaborat o 
določitvi cen storitev, ki jih izvajajo. Vključene naj bi bile tudi goriške občine, ki vozijo na deponijo 
material, ki povzroča prekomerno obremenjevanje z RDF frakcijami. Na osnovi tega bodo videli ali 
bodo občinski sveti po posameznih občinah sprejeli tudi odločitve v zvezi s tem. To bo tudi osnova 
za določitev cen, tako da se bo potem lahko tudi preračunalo, koliko sredstev bo potrebnih za 
finančno prestrukturiranje podjetja in v kakšni meri se bodo lahko izvedli sanacijski ukrepi v zvezi z 
ekološko problematiko. V prvi polovici aprila bo sestanek z mešano delavno skupino, ki jo sestavljajo 
predstavniki KS Sedraž, občin Hrastnik in Laško in vodstvo CEROZ-a. V zvezi s to problematiko in 
v zvezi s spremembo OVD (po uradni dolžnosti naj bi ga začeli spreminjati) pričakujemo odgovor oz. 
stališče tudi od Janeza Dodiča z Ministrstva za okolje in prostor.  
 
Ko se bo organizirala predstavitev v zvezi z reševanjem omenjene problematike za krajane Marnega, 
naj bi se organizirala tudi za krajane Sedraža. S strani direktorja CEROZ-a je bilo obljubljeno, da se 
bodo do aprila pripravili sanacijski ukrepi, med katerimi bo tudi čiščenje Ične.  
 
V razpravi so sodelovali: Enej Kirn – MMOL, Andrej Kaluža – OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov konstitutivne seje z dne 12. 12. 2018.  
 
Številka:  032-21/2018 
 
 

AD B 3.1   Zaključna poročila za leto 2018: 
a. Uredniški odbor Laškega biltena s Finančnim načrtom in programom 

dela Laškega biltena za leto 2019 
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
c. JZ Zdravstveni dom Laško 
d. JZ STIK Laško 
e. JZ Glasbena šola Laško – Radeče 
f. Vrtec Laško 
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
i. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 

 
Uvodno obrazložitev, ki je bila povzeta po predstavitvi poročil in razpravi, ki je potekala na odboru 
za družbene dejavnosti in društva, je predstavil predsednik odbora: 
 
Laški bilten 
Odgovorna urednica Tanja Grabrijan je izpostavila, da se je uredništvo razširilo še za eno članico – 
Mojco Knez Jovan, ki je prevzela lektoriranje. Delo opravlja v okviru svoje delovne obveznosti. Zaradi 
slednjega je prišlo do spremembe v finančnem načrtu, in sicer se  je finančni plan znižal za strošek 
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lektoriranja ter povišal za strošek dela njene plače, ki mora biti prikazan na proračunski postavki 
Laškega biltena. 
 
JSKD, OI Laško 
Vodja JSKD, OI Laško, Gašper Salobir je povedal, da je bilo izvedenih veliko projektov s področja 
ljubiteljske kulture, posebej je izpostavil zelo dobro je sodelovanje s šolami, vrtci in predstavniki 
lokalnih skupnosti. JSKD je nudil pomoč društvom, da so se lahko prijavili na razpise centralnega 
sklada in razpise občin. Za leto 2019 je v načrtu razširitev filmske in foto dejavnosti. Na področju 
video dejavnosti pa se pogovarjajo s ŠMOCL-om, da bi na to temo izvedli seminar. Na področju foto 
dejavnosti je bil že v lanskem letu angažiran foto krožek OŠ Primoža Trubarja, ki je poslikal vse 
izvedene prireditve.  
 
JZ Zdravstveni dom Laško 
Direktorica Janja Knapič je povedala, da je v letu 2018 ZD začel z izvajanjem fizioterapije, ki pa se 
zaradi prostorske stiske izvaja v najetih prostorih izven Zdravstvenega doma Laško. V aprilu 2019 
se bo uprava (pisarniški del) preselila v kontejnerje, ki bodo postavljeni zraven ZD, saj je potrebno 
zagotoviti še eno dodatno ambulanto. 
V razpravi o delovanju ZD so bila na odboru postavljena naslednja vprašanja oz. pobude: 
• Članica odbora je izpostavila delovanje Zdravstvene postaje Rimske Toplice, kjer se od lanskega 

leta naprej pojavljajo hude težave. Na skupnem sestanku krajanov je bilo rečeno, da bo ZD Laško 
po odhodu dveh zdravnic splošne medicine zagotovil stalno zaposlitev enega zdravnika. Do tega 
ni prišlo, v ZP RT se le izmenjujejo različni zdravniki. Tako pacienti v RT nikoli ne vedo, do 
katerega zdravnika bodo prišli, razporedi pa tudi niso vedno ažurirani. Poudarjeno je bilo, da to 
ni najbolj racionalno razpolaganje z delovnim časom in postavljeno vprašanje, zakaj ni bil dr. Ajdič 
razporejen v Rimske Toplice za polni delovni čas. 
Direktorica je odgovorila, da bo potrebno v prvi vrsti sprejeti neko razvojno naravnanost na 
področju zdravstva, saj dolgoročne strategije na tem področju ni. Izpostavila je tudi, da občani ne 
morejo odločati o tem, kje in kako bo kateri od zdravnikov delal. Dr. Borič je v Laškem priznan 
zdravnik, tik pred upokojitvijo in je bil razporejen v Rimske Toplice iz razloga, da se ga razbremeni. 
Obremenitev enega zdravnika v Laškem je 60 pacientov/dan, medtem ko je obremenitev obeh 
zdravnikov v Rimskih Toplicah 60 pacientov/dan. Kar se tiče razporejanja delovnega časa dr. 
Ajdiča pa je tako, da on ne želi delati v Rimskih Toplicah. Povedala je, da je potrebno  generacije 
mladih zdravnikov zelo prepričevati, da delajo v Laškem. Mladi zdravniki namreč že od začetka 
težijo k neki centralizaciji. V Rimskih Toplicah le-ti ne morejo izkoristiti svojega znanja – ni 
laboratorija, ni posebnih aparatur, … 
Članica je odgovorila, da se strinja s pripravo dolgoročne strategije in da se določi, koliko 
zdravnikov pripada v Rimskih Toplicah glede na število pacientov. In če bo pripadal le en zdravnik 
oziroma ambulanta, naj le-ta deluje kvalitetno. 

• Postavljeno je bilo še vprašanje ali se razmišlja o nabavi ortopana za ZD Laško. Odgovorjeno je 
bilo, da zaenkrat ne, ker tudi prostora za delovanje ne morejo zagotoviti. 

• Člana je zanimalo, kakšne so v praksi odprte terjatve, ki so navedene v poročilu oziroma kakšna 
je višina terjatev. Odgovorjeno je bilo, da zneski terjatev niso visoki. Gre predvsem za neplačnike 
storitev medicine dela; le-te prisilijo k plačilu tako, da ne izdajo zdravniškega spričevala dokler ni 
plačila. Ostale terjatve, ki pa niso izterljive, so prevozi pacientov z reševalnim vozilom, ki nimajo 
rednih prihodkov in po navadi tudi ne urejenega zdravstvenega zavarovanja. 

• Člana odbora je zanimalo, ali je že izdelana ocena investicije novega prizidka k ZD Laško. 
Odgovorjeno je bilo, da se ocena investicije vrti okoli 2.000.000 EUR, je pa odvisno od gradnje in 
dodatnega sofinanciranja s strani EKO sklada. Na Ministrstvu RS za zdravje je bila prošnja za 
financiranje zavrnjena, ker investicij za gradnje ne financirajo. Idejna zasnova je zaključena in 
trenutno poteka faza pridobivanja gradbenega dovoljenja. V tem znesku investicije pa je vključena 
samo gradnja, brez opreme. Povedano je še bilo, da bi bilo ceneje, če bi se na obstoječi zgradbi 
dogradilo še eno nadstropje, kar pa Zavod za spomeniško varstvo ni dovolil. Novogradnja oziroma 
prizidek bo v treh nadstropjih in bo malo višji od obstoječe stavbe. 
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JZ STIK Laško 
Tina Belej, v. d. direktorice, je povedala je, da se v letu 2019 pripravlja energetska sanacija 
Kulturnega centra Laško, želeli pa bi pridobiti tudi novo avdio in video opremo. STIK je v upravljanje 
dobil dvorano Tri lilije, kjer pa velik problem predstavlja vzdrževanje.  
Andrej Flis, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, je povedal, da je občina v prejšnjem letu 
objavila dva javna poziva promotorjev za pridobitev zasebnega partnerja oziroma pridobitev 
javnega-zasebnega partnerstva za obnovo treh objektov, in sicer Kulturnega centra Laško 
(predvidena višina investicije 600.000 EUR), dvorane Tri lilije (predvidena višina investicije 
1.000.000 EUR) in Vrtca - Enote Rimske Toplice (predvidena višina investicije 230.000 EUR). 
Izveden je bil že sestanek s potencialnim partnerjem, zadeve se preučujejo. Možno je tudi pridobiti 
dodatno sofinanciranje na Ministrstvu RS za infrastrukturo v višini 40 %, vendar pa je pogoj za prijavo 
na ta razpis prav pridobitev javnega-zasebnega partnerstva.  
V razpravi na odboru so bila postavljena naslednja vprašanja in dane pobude: 
• Postavljeno je bilo vprašanje ali bi razpis na Ministrstvu RS za infrastrukturo v višini 40 % zajemal 

vse tri investicije. Odgovorjeno je bilo, da bi zajemal vse tri investicije, saj je pogoj za prijavo 
projekta višina investicije nad 600.000 EUR. Razpis je že odprt. 

• Na vprašanje ali obstaja glede sofinanciranja energetske sanacije Treh lilij s strani ministrstva 
kakšen zadržek oziroma ovira, glede na to, da je dvorana v etažni lastnini, je bilo odgovorjeno, 
da je to potrebno še preučiti.  

• Člana je zanimalo, koliko je v lanskem letu prineslo trženje dvorane Tri Lilije. Odgovorjeno je bilo, 
da približno 40.000 EUR iz naslova najemnin in vstopnin. Na vprašanje ali se bo zdaj kdo posebej 
ukvarjal s trženjem te dvorane je bilo odgovorjeno, da trenutno na STIK-u nimajo osebe, ki bi se 
lahko posebej ukvarjala s trženjem dvorane. V letu 2019 pričakujejo malo manjši prihodek od 
trženja, ker se ne bo odvijalo toliko dogodkov v dvorani kot lansko leto. 

• Članico je zanimalo ali je prosti čas, ki ga preživijo otroci v Otročjem centru po šoli organiziran  
oziroma pedagoško voden. Povedano je bilo, da ne in da se otroci igrajo družabne igre, ustvarjajo, 
pogledajo kakšen film ali igrajo video igrice. 

• Člana je zanimalo, kaj spada pri finančnem poročilu pod "drugi prihodki - projekt Turistične 
destinacije". Pojasnjeno je bilo, da je Ministrstvo RS za gospodarstvo sofinanciralo projekt 
Turistične destinacije v višini 90 %. Delno so bila sredstva realizirana že v letu 2018, delno bodo 
še v letu 2019. 

• Član je omenil, da je v pripravi izgradnja TIC-a v Rimskih Toplicah. Zanimalo ga je ali bo tudi to 
prešlo pod upravljanje STIK-a in če se v tem primeru predvideva kakšna dodatna zaposlitev. 
Odgovorjeno je bilo, da bo TIC Rimske Toplice pod upravljanjem STIK-a in da se predvideva 
dodatna zaposlitev; pogoj na osnovi pridobljenih sredstev s strani sofinanciranja je, da mora nova 
zaposlitev za nedoločen čas nastopiti v času treh let po dokončanem projektu. Na vprašanje ali 
je možno, da bi TIC v Rimskih Toplicah izvajal tudi določene osnovne poštne storitve je bilo  
odgovorjeno, da se bo ta možnost preverila. 

 
Glasbena šola Laško - Radeče 
Poročilo je predstavil Marko Razboršek, namestnik ravnateljice. 
V razpravi na odboru sta bili postavljeni naslednji vprašanji: 
• Člana je zanimalo zakaj so med ostalimi stroški navedene tudi odpravnine oziroma ali je bilo 

prekinjeno kakšno delovno razmerje. Odgovorjeno je bilo, da je to samo vsebinske narave in je 
bila prekinitev delovnega razmerja sporazumna, tako da do izplačila odpravnine ni prišlo. 

• Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je bil ustanovljen šolski sklad, nato pa je Svet staršev odločil, 
da ostane šolski sklad neaktiven. Pojasnjeno je bilo, da so glasbene šole zakonsko vezane, da 
ustanovijo šolski sklad. Vse to je bilo razloženo tudi na Svetu zavoda - člani so se odločili, da 
ostane neaktiven, ker ni potreben. 

 
Vrtec Laško 
Ravnateljica Jerica Laznik Mokotar je povedala, da na splošno število otrok upada. Trenutno so brez  
logopedinje (na porodniškem staležu), kar jim zelo manjka, saj otroci iz leta v leto slabše govorijo 
(kompenzirajo z izvajanjem novega projekta Jezikaj). V lanskem letu so objavili razpis za  specialno 
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pedagoginjo, vendar razpis ni bil uspešen, tega kadra v Sloveniji ni oziroma je zelo iskan. Država pa 
otrokom s posebnimi potrebami določa, koga vse morajo priskrbeti zavodi za pomoč. V centralni 
stavbi Vrtca Laško je bila obnovljena spodnja etaža s kuhinjo. Ostala je približno tretjina prostorov v 
stavbi, ki jih je potrebno obnoviti – obnova bo potekala postopoma v tem letu.   
 
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
Ravnatelj Andrej Podpečan je povedal, da v letošnjem šolskem letu ne deluje več POŠ Laziše, kjer 
bi lahko bilo vključenih 17 otrok. Starši jih namreč niso želeli vpisati v podružnično šolo, vpisali so jih 
v matično šolo. Vedno bolj se kaže, da je šolska kuhinja premajhna glede na število učencev (kar 
40 % površin manjka), zato se dogovarjajo z Občino Laško, da bi se v letu 2019 pristopilo k obnovi. 
Prav tako potekajo dogovori za dokončanje druge faze gradnje šole, to je gradnja športne dvorane 
oz. šolske telovadnice. Predstavniki Občine Laško so bili v letošnjem letu že na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, prav tako sta že pripravljeni projektna dokumentacija in gradbeno 
dovoljenje.  
V razpravi na odboru je bilo postavljeno vprašanje glede podružničnih šol, ki ne delujejo (POŠ Reka 
in POŠ Laziše) in so le obremenitev matičnim šolam. Odgovorjeno je bilo, da je stavba POŠ Reka 
že prodana, saj krajani niso imeli interesa, da bi se tam kaj dogajalo, medtem ko se za POŠ Laziše 
dogovarjajo, da bi se med prostori podrla stena in bi se uredila večja dvorana. V Lazišah je namreč 
zelo aktivno Kulturno društvo Miklavž, ki bi tudi skrbelo za prostore. 
Predstavnik občinske uprave je povedal, da so se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
pogovarjali tudi o premajhnih kuhinjah tako na OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice kot tudi na OŠ 
Primoža Trubarja Laško, vendar so povedali, da tega ne bodo financirali, saj gre tu za vzdrževalna 
dela, ki jih po zakonu ne financirajo. Kar se tiče gradnje telovadnice pa so izvedeli, da v letu 2019 
ministrstvo ne bo razpisalo sofinanciranja, mogoče bo razpis v letu 2020. Zadnji razpis ministrstva 
je bil leta 2011 in še tisti je bil kasneje razveljavljen. 
 
OŠ Primoža Trubarja Laško 
Ravnatelj Marko Sajko je povedal, da tudi v Laškem število učencev vsako leto raste (trenutno imajo 
40 oddelkov). Tudi pri njih se kaže slabši vpis v POŠ Rečica v naslednjem šolskem letu. Je pa 
trenutno v enoti vrtca vpisanih 12 otrok, zato upajo, da bodo ti otroci obiskovali podružnično šolo.  
Tudi pri njih je kritična kuhinja, katero lahko obnovijo ali pa gredo v novogradnjo zunaj šole. Problem 
imajo tudi z igriščem pri POŠ Debro, kjer odstopa tartan in nastajajo večje luknje, potrebno pa bi bilo 
zamenjati tudi določena igrala. 
V razpravi so bila na odboru postavljena naslednja vprašanja in dane pobude: 
• V zvezi s parketom v telovadnici POŠ Debro je bilo pojasnjeno, da sta bili v letu 2018 prijavljeni 

obe šoli na razpis za obnovo telovadnice. Telovadnica v POŠ Debro je izpadla iz razpisa, ker še 
ni bila stara 15 let. Dejstvo je, da je parket, ki je bil položen ob izgradnji šole, pretanek. Če bi 
telovadnico uporabljali samo za potrebe šole, bi verjetno zdržal dlje; ker pa v telovadnici potekajo 
tudi popoldanske izvenšolske dejavnosti, pa je situacija takšna kot je zdaj. Obnova parketa bi 
stala najmanj 50.000 EUR. Če bo ministrstvo objavilo razpis za sofinanciranje, se bo občina 
prijavila za pridobitev sredstev.  

• Na ravnateljevo vprašanje ali je možno, da bi se vrhnja plast - tartan na igrišču pri POŠ Debro 
odstranila in bi se na novo položil asfalt, je bilo odgovorjeno, da bo občinska uprava to možnost 
preverila. Dražja obnovo zunanjega igrišča v Debru ne pride v poštev, saj je v planu izgradnja 
novega nogometnega igrišča. 

• Na vprašanje glede ureditve avtobusnega postajališča pod igriščem OŠ je bilo odgovorjeno, da 
so že potekali dogovori za ureditev postajališča, ki bi sicer lahko stalo točno pod igriščem, kjer je 
zdaj malo trave in ograja. Ko pa se je pridobivalo dovoljenje, ker je to državna cesta, je bilo 
ugotovljeno, da naj bi bila razdalja pod igriščem prekratka za postavitev avtobusnega 
postajališča. Rešitev se še vedno išče; ena možnost je tudi rušitev sosednje zgradbe (stara 
komunala), s čimer bi se pridobil odprt prostor. 
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško: 
Predsednik SPV Dimitrij Gril je izpostavil zelo dobro sodelovanje med ZŠAM, AMZS in policijo. 
Ponovno so sodelovali pri akciji ob začetku šolskega leta ter organizirali tekmovanje Kaj veš o 
prometu, ena izmed osrednjih nalog pa je izvajanje kolesarskih izpitov. Izpostavljeno je bilo, da ima 
vse več otrok težave s praktično vožnjo, ker ne obvladajo niti osnove motorike na kolesu.  
 
Po uvodni besedi so bili svetniki pozvani k razpravam in glasovanju. 
 
Laški bilten 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2018, s Finančnim načrtom in programom dela Laškega biltena za leto 2019 v priloženi 
vsebini. 
 
 
JSKD, OI Laško 
V razpravi je bilo opozorjeno, da poročilo ni zaključeno, saj se konča na str. 3 z naslovom, pod 
katerim pa ni besedila. Prav tako na koncu poročila ni navedeno, kdo je poročilo pripravil, niti ni 
podpisa pripravljavca poročila. Manjka tudi celoten naziv institucije, o kateri se poroča, skratka, 
poročilo je brez oblike.  
 
Pojasnjeno je bilo, da je poročilo javno dostopno na spletu Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti. Poročilo, ki je v gradivu, je del celotnega poročila javnega sklada, ki pa je zelo obsežno 
in je podpisano s strani generalnega direktorja - le-to velja za uradno poročilo. Lahko pa območna 
izpostava pripravi poročilo posebej, ki je lahko podpisano s strani vodje območne izpostave, vendar 
je namenjeno le seznanitvi lokalne skupnosti in ne velja za uradno poročilo. Glede pomanjkljivosti 
poročila je bilo pojasnjeno, da je bila občinski upravi pomotoma poslana delovna verzija in kot je bilo 
že povedano, je prava verzija poročila dostopna na spletni strani www.jskd.si. 
  
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Robert Medved – SDS, Gašper Salobir – vodja JSKD, 
OI Laško.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Laško za leto 2018 v priloženi vsebini. 
 
 
Zdravstveni dom Laško 
V razpravi je bilo opozorjeno, da je v poročilu navedeno, da je ambulanta v Jurkloštru odprta enkrat 
na teden. To ne drži, saj je zaprta že od novembra. Na obvestilu je pisalo, da se ambulanta prestavlja 
v Rimske Toplice, kar za Jurklošter pomeni veliko izgubo. Svet KS temu odločno nasprotuje, saj je 
bilo dogovorjeno, da se bo ta ambulanta ohranila.  
 
Glede na navedbe, da mladi zdravniki ne želijo delati v Rimskih Toplicah, ker ambulante niso dovolj 
dobro opremljene, je bilo postavljeno vprašanje, ali se glede na presežek ne bi moglo nekaj sredstev 
nameniti za opremo. Mogoče bi se za kakšno nujno medicinsko opremo dalo dobiti tudi kaj 
nepovratnih sredstev. Trenutno se v dveh ambulantah v ZP izmenjujejo trije ali štirje zdravniki, 
krajani pa si želijo stalnega zdravnika.  
 

http://www.jskd.si/
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V več krajih se soočajo s problematiko odpovedi zdravnikov. Tudi v ZD Laško bi bilo treba ustvariti 
pogoje, da se obdrži zdravnike, ki so že zaposleni in da se pridobi nove, mlade zdravnike. Plače 
zdravnikov začetnikov so namreč mizerne. 
 
V razpravi so bila postavljena naslednja vprašanja:  

- ali je za izpolnitev kadrovskega načrta dovolj sredstev? 
- kako je z računalniško opremo v Jurkloštru? 
- na str. 11 je navedeno, da je bilo 19 oživljanj, le 4 so bila uspešna – ali se da na tem 

področju kaj storiti, da bi bili bolj uspešni? 
- kako je glede ukinitve dežurstev? 
- kako je s poslovanjem fizioterapije – ali se s poslovanjem pokrivajo tekoči stroški? 

 
Pojasnjeno je bilo, da ZD Laško zaposluje enako število zdravnikov kot leta 2017 pred odhodom dr. 
Grassellijeve. V aprilu prihaja v ZD dr. Stropnikova, ki je trenutno specializantka, druga 
specializantka pa zaključuje svojo specializacijo v decembru. Zaenkrat še ni težav z zaposlitvijo 
zdravnikov, saj trenutno ZD presega število zdravnikov, ki ga določa zdravstvena zavarovalnica. 
Plače zdravnikov začetnikov niso mizerne – zdravniki začetniki pričnejo delati v 51 plačnem razredu. 
V ZD so zdravniki večinoma v 53 plačnem razredu, najvišji je 56 plačni razred. Povprečno je v ZP 
RT 37 do 38 pacientov na zdravnika, v ZD Laško pa 65, s tem, da tukaj delajo zdravniki tudi v NMP. 
Za mlade zdravnike so odročni kraji nezanimivo delovno okolje, tega ne bo spremenil niti nakup 
kakšne boljše opreme. Na razpise za nepovratna sredstva se redno prijavljajo. Tako je bil lansko 
leto kupljen avto za dežurnega zdravnika, letos pa je odprt razpis za nujno reševalno vozilo. Za 
ambulanto v Jurkloštru se je iskala rešitev skupaj z občino in krajevno skupnostjo. Dogovorjeno je 
bilo, da se krajanom ob petkih ponudi prevoz s kombijem na ZP Rimske Toplice, kjer lahko opravijo 
pregled pri zdravniku in obiščejo lekarno. Takšnih pacientov je okrog deset.  
 
V razpravi je bila izpostavljena tudi ambulanta v Zidanem Mostu, kjer je zdravnica preobremenjena. 
Krajani bi šli tudi v Rimske Toplice, vendar ne gredo ravno iz razloga, ker tam ni stalnega zdravnika. 
Pojasnjeno je bilo, da se v maju oz. juniju vrača dr. Knezova, ki je v ZP RT stalna zdravnica.  
 
Želja je, da bi ZD razširili in pridobili prostore za specialistične ambulante, kar bi verjetno bilo 
spodbudno tudi za mlade zdravnike. Sicer pa so mladim zdravnikom izziv predvsem urgentni centri.  
 
V zvezi z reanimacijami je bilo pojasnjeno, da so delavci ZD ponosni na prej omenjeno številko, saj 
je le-ta nad slovenskim povprečjem. Leta 2018 so kupili dobro opremljen reanomobil. Občina dobro 
sodeluje pri nakupu defibrilatorjev. Če bo šla NMP pod Urgentni center Celje, se bodo te številke 
verjetno poslabšale. ZD se bo boril, da obdrži NMP vsaj v takšni obliki kot je do sedaj.  
 
V razpravi so sodelovali: Janko Cesar – SLS, Bojana Kustura – SD, Robert Medved – SDS, Uroš 
Lukić – SD, Janja Knapič – direktorica ZD Laško, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Zdravstvenega doma Laško za leto 2018 v 
priloženi vsebini. 
 
 
STIK Laško 
Opozorjeno je bilo, da je v gradivu Poslovni načrt za leto 2018 namesto Poslovnega poročila za leto 
2018. Na odboru za družbene dejavnosti je bilo obravnavano pravo gradivo, očitno pa je bila gradivu 
za občinski svet pripeta napačna priponka. Dogovorjeno je bilo, da se bo glasovanje o letnem 
poročilu izvedlo na naslednji seji, ko bodo vsi svetniki seznanjeni s pravim gradivom. 
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V razpravi je bila izpostavljena turistična taksa, ki je bila lansko leto povišana. Postavljeno je bilo 
vprašanje ali so sredstva, pridobljena iz tega naslova, porabljena za namen promocije in razvoja 
turizma. Pojasnjeno je bilo, da gre en del sredstev iz tega naslova na Slovensko turistično 
organizacijo (STO), ostalo pa v občinski proračun. Sicer pa se vsa infrastruktura gradi tako za 
občane kot za turiste. Z vsemi akterji turizma potekajo dogovori glede projektov, ki so potrebni na 
tem področju, kar bo vključeno tudi v rebalans proračuna, ki bo obravnavan na prihodnji seji.  
 
Predlagano je bilo, da bi se postavka za promocijo turizma povišala, da bi se STIK na tem področju 
okrepil. Postavljeno je bilo vprašanje, kaj se načrtuje z dvorano Tri lilije glede na to, da je bilo lani 
prihodkov od dvorane okrog 40.000 EUR, letos jih bo še manj, redno vzdrževanje pa zahteva okrog 
100.000 EUR.  
 
Pojasnjeno je bilo, da bo prihodkov od dvorane Tri lilije res manj, ker letos ne bo svetovnega 
prvenstva invalidov. Lansko leto je bila dvorana zasedena 337 dni, to je več kot 8 ur na dan; dvorano 
največ uporablja košarkarski klub; interes je, da gostijo čim več športnih tekmovanj in priprav. 
Predvidena je energetska sanacija, ki bo prinesla boljše pogoje za uporabo dvorane.  
 
Na vprašanje kdaj in kako bo izvedena energetska obnova, je bilo odgovorjeno, da je izdelan 
razširjeni energetski pregled s potencialnim zasebnim investitorjem, s katerim potekajo dogovori o 
javno-zasebnem partnerstvu. Lokali v objektu so v zasebni lasti, zato bi bilo sofinanciranje z 
nepovratnimi evropskimi sredstvi v tem delu neupravičeno.  
 
V nadaljevanju razprave je bilo izraženo mnenje, da je treba obdržati dvorano Tri lilije in da je zanjo 
pač treba zagotoviti sredstva v proračunu. Mnenja so bila deljena, saj je bilo na drugi strani 
predlagano, da bi se z dvorano moral nekdo ukvarjati aktivno 24 ur na dan in da bi bilo dvorano 
potrebno večkrat uporabiti za tržno dejavnost, ne pa večinoma za treninge košarkarskega kluba.  
 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Bojan Šipek – MMOL, Tina Belej - v. d. direktorice 
STIK-a Laško, Andrej Flis – OU, Tina Rosina Košir – direktorica OU, Franc Zdolšek - župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško bo zaradi napačnega gradiva o Letnem poročilu JZ STIK Laško glasoval 
na naslednji seji.  
 
* odide Enej Kirn (20 prisotnih) 

 
 
Glasbena šola Laško-Radeče 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Glasbene šole Laško - Radeče za leto 2018 
v priloženi vsebini. 
 
 
Vrtec Laško 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Vrtca Laško za leto 2018 v priloženi vsebini. 
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OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice 
za leto 2018 v priloženi vsebini. 
 
 
OŠ Primoža Trubarja Laško 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto 
2018 v priloženi vsebini. 
 
 
SPV Občine Laško 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško za leto 2018 v priloženi vsebini. 
 
Številka:  032-06/2019 
 
 

AD B 3.2  Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško 

 
*odideta Danijela Bevk Knez, Damjan Kovač (18 prisotnih) 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril. 
 
*prideta Enej Kirn in Danijela Bevk Knez, odide Barbara Jančič (19 prisotnih) 

 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, kakšno obremenitev predstavlja dvig plač za občino glede 
na dvig glavarine? Koliko je na ta račun manj denarja v proračunu za investicije? Odgovor bo 
pripravljen do naslednje seje. 
 
*Prideta Damjan Kovač in Barbara Jančič (21 prisotnih) 

 
V razpravi so sodelovali: Robert Medved – SDS, Janko Cesar – SLS, Dimitrij Gril – OU. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem 
zavodu Vrtec Laško v predloženi vsebini.  
 
Številka:  602-21/2019 
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AD B 3.3  Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2019 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2019 v predloženi 
vsebini. 
 
Številka:  671-01/2019 
 
 

AD B 3.4  Zaključno poročilo o izvedbi operacije Energetska sanacija podružničnih šol  
                Občine Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Flis. 
 
V razpravi je bilo predlagano, da bi bilo dobro narediti pregled stroškov, ki bi ponazorili, koliko se bo 
oz. se je že z energetskimi sanacijami privarčevalo na račun vloženih sredstev. Odgovorjeno je bilo, 
da se investicije povrnejo v cca 10-12 letih. Pristojne službe bodo pripravile izračune.  
 
V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS in Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi operacije Energetska 

sanacija podružničnih šol Občine Laško.  
2. Investicija Energetska sanacija POŠ Sedraž in POŠ Jurklošter v vrednosti 446.578,40 

EUR se prenese v upravljanje Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice. 
3. Investicija Energetska sanacija POŠ Vrh nad Laškim ter obnova spodnje etaže objekta 

šole v vrednosti 438.611,23 EUR se prenese v upravljanje Osnovni šoli Primoža 
Trubarja Laško. 

 
Številka:  41010-254/2016        
 
 

AD B 4.1  Zaključno poročilo Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, občine  
                Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2018 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik Odbora za urejanje prostora in 
komunalno dejavnost. Predlagal je, da bi se ta služba predstavila v Laškem biltenu in na občinski 
spletni strani, da bi se občani seznanili s pristojnostmi in delom medobčinskega inšpektorata.  
 
V razpravi je bilo predlagano, da bi bili zaradi lažje primerjave in analize stanja v poročilu prekrški 
navedeni po letih. Zanimivo bi bilo tudi imeti podatke po mesecih ter podatke o aktivnostih redarstva 
pred volitvami in po volitvah. Postavljeno je bilo vprašanje, ali lahko inšpektorat vpliva tudi na promet 
kamionov na relaciji Celje – Zidani Most. 
 
Pojasnjeno je bilo, da je ustavljanje kamionov v pristojnosti policije. Pred volitvami so redarji delali v 
enakem obsegu kot po volitvah. Največ prekrškov je v prometu, zato tudi redarji največ delajo na 
tem področju. Občina Laško prispeva sredstva za manj kot 1,5 redarja in 0,5 inšpektorja. Številke so 
primerljive s prejšnjimi leti, razen pri smrtnih žrtvah se je številka na srečo zmanjšala (leta 2007 je 
bilo 297 smrtnih žrtev na cestah, lansko leto pa 92).  
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V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Zdenko Lesjak – vodja Medobčinskega 
inšpektorata. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2018 na območju 
občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  061-01/2019 
 
 

AD B 4.2  Zaključno poročilo o izvedenem projektu Fitness na prostem na območju  
                 destinacije Laško - Sotočje dobrega 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala direktorica Občinske uprave Tina Rosina Košir. 
 
*odide Bojana Kustura (20 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Zaključno poročilo o izvedbi operacije Fitness na 

prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega v predloženi vsebini. 
2. Fitness na prostem na levem bregu Savinje, katerega investitor je bila Občina Laško, 

se prenese v upravljanje JP Komunali Laško. 
 
Številka:  322-01/2017 
 
 

AD B 4.3  Zaključno poročilo o izvedenem projektu Ukrep trajnostne mobilnosti na  
                 območju občine Laško (sistem izposoje javnih koles) 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala direktorica Občinske uprave Tina Rosina Košir. 
 
*pride Bojana Kustura (21 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Zaključno poročilo o izvedbi operacije Ukrep trajnostne 

mobilnosti na območju občine Laško (sistem izposoje javnih koles) v predloženi 
vsebini. 

2. Oprema se prenese v upravljanje izvajalcu Nomago, d. o. o., Vošnjakova ulica 3, 
Ljubljana, v skladu s Pogodbo za izvedbo javnega naročila št. 06/JN-2018/B 
"Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles", in sicer za obdobje enega leta od 
prevzema sistema. Po preteku enega leta se izvede ponovni postopek izbire 
upravljalca.  

 
Številka:  370-03/2017 
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AD B 4.4  Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nujnosti razlastitve nepremičnin  
                 1145/3-del, 1144/4-del in 1144/17-del, vse k. o. 1024 Rifengozd 

 
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 ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oz. 
razlastitve zemljišč v predloženi vsebini. 
 
Številka:  3506-32/2011 
 
 

AD B 4.5  Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje  
                 investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 2018-2022 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Flis. 
 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da so se člani strinjali, da se da županu 
pooblastilo za potrjevanje investicijske dokumentacije in morebitnih nastalih sprememb, vendar so 
hkrati predlagali, da se pooblastilo omeji na vrednost investicije do 500.000 EUR. To utemeljujejo s 
tem, da se jim zdi prav, da so svetniki predhodno seznanjeni investicijami, ki imajo večji vpliv na 
proračun. Tako lahko tudi popravijo morebitne napake ter s svojim znanjem svetujejo in nadgradijo 
dokumentacijo. Podobno ureditev ima tudi nekaj drugih občin. Za potrebe potrjevanja takšnih 
dokumentacij se lahko skliče tudi izredna ali dopisna seja. Na odboru je bil podan tudi predlog, da 
se županu vsako leto v odloku o proračunu podeli pooblastilo za potrjevanje dokumentacije za vse 
projekte, za katere je že odprta proračunska postavka ali pa so projekti že uvrščeni v NRP.  
 
Pojasnjeno je bilo, da so NRP-ji priloženi k proračunu in ob sprejemu proračuna se NRP-ji tudi 
potrdijo. Če ima dokumentacija napake, se vedno pozove k popravku oz. dopolnitvi. V pripravi 
dokumentacije lahko pride do napak, saj so roki pogosto kratki in se vedno hiti s pripravo le-te. 
Svetniki so torej seznanjeni z vsemi projekti in višino vrednosti teh projektov ob sprejemu proračuna.  
 
Na vprašanje, koliko je bilo teh podpisov v preteklem letu,  je bilo  odgovorjeno, da gre v bistvu za 
vse podpise dokumentov, s katerimi se občina prijavlja na razpise v skladu s proračunom.  
 
V razpravi so sodelovali: Enej Kirn – MMOL, Janko Cesar – SLS, Tina Rosina Košir – direktorica 
OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je  z večino glasov (18 ZA, 3 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško pooblašča župana Franca Zdolška za potrjevanje investicijske 
dokumentacije in morebitnih nastalih sprememb za mandatno obdobje 2018-2022.  
 
Številka:  020-03/2019 
 
 

AD B 5.1 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto 2019 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2019 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 nadzorni svet v okviru razpoložljivih  sredstev in v 
primeru potrebe spremeni program investicij in naložb. 

 
Številka:  032-09/2019 
 
 

AD B 5.2 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Javnega podjetja Komunala Laško,  
                d. o. o., za leto 2019 

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

SKLEP: 

Občinski svet Laško soglaša z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja 
Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2019.  
 
Številka:  032-09/2019 
 
 

AD B 5.3 Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske  
                odpadne vode v Občini Laško – 2. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža. 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno določilo, da se v ta namen z industrijskim zavezancem sklene 
posebna pogodba, s katero se definira cena storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode. 
To se razume tako, da se lahko individualno pristopi k vsakem posameznem gospodarskem 
subjektu, ki bi zapadel v to kategorijo. Obstaja bojazen, da bi se tako lahko določale različne cene.  
 
Pojasnjeno je bilo, da je zato potrebna individualna obravnava, ker je treba upoštevati obratovalne 
monitoringe in glede na to se potem določi tarifa za posameznika. Gre za primere, če se izkaže, da 
prekomerno obremenjujejo okolje. 
 
V razpravi sta sodelovala Robert Medved – SDS in Andrej Kaluža – OU. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja 
industrijske odpadne vode v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  007-05/2018 
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AD B 5.4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi       
                proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih           
                komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško – skrajšan postopek 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet občine 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 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 5.5 Elaborat o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne službe v Občini Laško za leto  
                2019 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal direktor Komunale Laško Tomaž Novak.  
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da gre zopet za obremenitev občanov. Prav bi bilo, da bi SOS 
(Skupnost občin Slovenije) in ZOS (Združenje občin Slovenije) obveščala postopkih, ko so takšni 
zakoni še v fazi sprejemanja, da bi se lahko pravočasno posredovalo.  
 
Povedano je bilo, da je bila v zvezi s tem bila vložena ustavna presoja določila zakona. 
 
V razpravi sta sodelovala: Robert Medved – SDS in Tomaž Novak – Komunala Laško. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne 
službe v Občini Laško za leto 2019. 

2. Občinski svet Laško potrjuje ceno 24-urne službe v višini 155,40 EUR za pogreb, ki ga 
izvede izvajalec pogrebne dejavnosti. Cena se uveljavi s 1. 4. 2019. 

 
Številka:  032-09/2019 
 
 

AD B 5.6 Potrditev nadaljnjega financiranja izgradnje čistilne naprave Laško 

 
*odide Robert Medved (20 prisotnih) 

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

SKLEP: 
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Občinski svet Laško potrjuje kreditne pogoje po ponudbi BKS Bank AG z dne 13. 2. 2019 in 
na tak način nadaljnje financiranje izgradnje čistilne naprave Laško. 
 
Številka: 711-01/2018 
 
 

AD B 5.7 Zaključno poročilo o izvedbi obnove cestnega odseka Ulice XIV. Divizije v Rimskih  
                Toplicah 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža. Obnovljen je bil odsek v dolžini cca 
100 m. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi obnove cestnega 

odseka Ulice XIV. Divizije v Rimskih Toplicah v predloženi vsebini. 
2. Odsek ceste bo v skladu z zaključnim poročilom prenesen v upravljanje JP Komunale 

Laško. 
 
Številka:  3710-12/2017 
 
 

AD B 5.8 Zaključno poročilo o izvedbi obnove lokalne ceste LC 200040 Vrh – Laziše od P1 do  
                P36 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi obnove LC 

200040 Vrh – Laziše od P1 do P36 v predloženi vsebini. 
2. Odsek ceste bo v skladu z zaključnim poročilom prenesen v upravljanje JP Komunale 

Laško. 
 
Številka: 3710-09/2017 
 
 

AD B 5.9 Zaključno poročilo o izvedbi obnove lokalne ceste LC 200171 na odseku Market  
                TUŠ – Gratex 

 
*pride Robert Medved (21 prisotnih) 

 
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 in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi obnove LC 

200171 na odseku Market TUŠ v predloženi vsebini. 
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2. Odsek ceste bo v skladu z zaključnim poročilom prenesen v upravljanje JP Komunale 
Laško. 

 
Številka: 3710-12/2017 
 
 

AD B 5.10 Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica 1. faza in rekonstrukcija  
                  transportnega voda 

 
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 in potrjuje Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda 

Rečica 1. faza in rekonstrukcije transportnega voda. 
2. Omrežje vodovoda bo v skladu z zaključnim poročilom preneseno v upravljanje JP 

Komunale Laško. 
 
Številka: 35401-02/2009 
 
 

AD B 5.11 Predlog Sklepov za potrditev investicijske dokumentacije za projekt Vodovod  
                  Rečica – 3. odsek 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej.  
 
Predsednik Odbora za gospodarski razvoj občine je predlagal, da se v takšne zadeve vključi tudi 
predstavnika upravljavca vodovoda.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 
SKLEP: 

1. Potrdi se predlagani sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa "Vodovod 
Rečica – Novelacija št. 5". 

2. Potrdi se predlagani sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta za "Vodovod Rečica – 3. odsek". 

3. Potrdi se predlagani sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt "Vodovod 
Rečica – 3. odsek". 

 
Številka: 401-02/2009 
 
 

AD B 5.12 Uskladitev meje občine z mejami parcel 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Andrej Kaluža.  
 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje ali bo v primeru, ko bo npr. kategorizirana cesta prešla iz 
Občine Sevnica na Občino Laško, prešlo nanjo tudi lastništvo parcele? Odgovorjeno je bilo, da gre 
samo za prestavitev meje občine, tako da bo predmetna cesta po novem v celoti na strani Občine 
Laško. Lastništvo parcel, po katerih poteka cesta, se s tem postopkom ne spreminja. 
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Povedano je bilo, da je konkretna cesta problematična, ker meja med občinama poteka ravno po 
sredini in so bile v praksi vedno težave, ko se je hotelo kaj v zvezi s to cesto urejati.  
 
V razpravi so sodelovali: Enej Kirn – MMOL, Danijela Bevk Knez – MMOL, Uroš Lukić – SD, Andrej 
Kaluža – OU.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembi občinske meje z Občino Radeče v 

predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembi občinske meje z Občino Sevnica v 

predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembi občinske meje z Mestno občino Celje 

v predloženi vsebini. 
 
Številka: 353-04/2019 
 
 

AD B 6.1 Predlog Odloka zaključnega računa 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 Zaključni račun Občine Laško za leto 2018 po 

skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2018 v predloženi 

vsebini.  
 
Številka: 410-13/2017 
 
 

AD B 7.1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda STIK Laško 
                - predstavnikov ustanovitelja 
                - predstavnikov zainteresirane javnosti 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda STIK Laško imenujejo: 

 kot predstavniki ustanovitelja:  
- Štefanija Pavčnik, 
- Boštjan Vrščaj, 
- Miha Salobir; 

 kot predstavniki zainteresirane javnosti:  
- Nina Pader Topole (Thermana), 
- Evelin Krajnc (Rimske terme), 
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- Ivan Medved (Zveza kulturnih društev občine Laško Možnar). 
 
Številka: 032-22/2018 
 
 

AD B 7.2 Predlog Mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje k imenovanju Marka Sajka za ravnatelja OŠ 
Primoža Trubarja Laško. 
 
Številka: 032-22/2018 
 
 

AD B 8.1 Pobuda za pripravo Pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma,  
                olepševanja in promocije v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu sta podala Dimitrij Gril in Tina Rosina Košir. Od leta 2018 
imajo Turistično društvo Laško, Hortikulturno društvo Laško in Turistično društvo Rimske Toplice 
možnost, da lahko na Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v občini prijavijo tri 
prireditve oz. projekte, ostala društva pa le dva. To možnost je izkoristilo le Hortikulturno društvo 
Laško. Glede na to, da niso bile izkoriščene vse možnosti za pridobitev sredstev, je prevladalo 
stališče, da ni smiselno pripravljati novega pravilnika.  
 
Predsednik Odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da se na odboru niso strinjali s pripravo 
tega pravilnika ravno iz omenjenega razloga.  
 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da so člani soglasno podprli to pobudo, saj 
želijo, da se čim bolj izenačijo možnosti društev, ki delujejo na različnih področjih. Ker občina že 
sofinancira nekatera društva, za katera jim zakon tega ne nalaga (npr. veteranska društva), bi bilo 
prav, da bi imela tak položaj tudi društva s področja turizma. Pomembno je dejstvo, da člani društev 
prostovoljno sodelujejo na prireditvah, saj gre za neprofitne organizacije. Posamezne prireditve na 
razpis prijavijo tudi zveze društev, kljub temu pa posamezno društvo v okviru zveze sodeluje na 
posamezni prireditvi s svojimi sredstvi.  
 
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da imamo v občini JZ STIK, ki se ukvarja z razvojem turizma, 
zato se pričakuje, da bi hortikulturno društvo in obe turistični društvi več sodelovali z njim.  
 
Postavljeno je bilo vprašanje, ali bi se ta društva lahko prijavila tudi na razpis za dodeljevanje 
finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma. Odgovorjeno je bilo, 
da je ta razpis namenjen le podjetjem. 
 
Izpostavljena je bila tudi problematika nekaterih društev glede plačevanja najemnine za prostore – 
ker nimajo drugih sredstev, morajo najemnino financirati iz članarine.  
 
Predlagano je bilo, da bi se stroški za redno delo financirali iz turistične takse.  
 



 

 

 
 

 

  22 
  

V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da se društva lahko prijavijo za sredstva, če izvajajo 
prireditve. Za tekoče poslovanje društev sofinanciranja ni; če bi v tem smislu pripravili pravilnik za 
hortikulturno in turistični društvi, bi bila v neenakopravnem položaju vsa ostala društva.  
 
Še enkrat je bilo poudarjeno, da v primerih, ko turistično društvo sodeluje v projektih npr. s STIK-om, 
plača stroške STIK; enako velja za hortikulturno društvo, ki sodeluje s komunalo (npr. Komunala 
kupi rože, hortikulturno društvo pa jih zasadi). 
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Kozmus – SD, Irena Gradišnik – DeSUS, Enej Kirn – MMOL, Robert 
Medved – SDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Bojan Šipek – MMOL, Janko Cesar – SLS, Dimitrij Gril – OU, 
Tina Rosina Košir – OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško ni sprejel (6 ZA, 15 PROTI)  naslednjega 

SKLEPA: 
Občinski svet Laško zadolži strokovne službe, da pripravijo Pravilnik o sofinanciranju 
društev s področja turizma, olepševanja in promocije v Občini Laško. 
 
Številka: 007-01/2019 
 
 

AD B 9 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja: 

- semafor pri Špici: pogojna luč desno, vmes tri sekunde rdeča in ponovno zelena 
– zakaj takšna ureditev? 

- na javne zavode se naj ponovno naslovi pobuda za izobešenje zastav oz. za 
zamenjavo z novimi, kjer je to potrebno; 

- prenos lastništva gradu Tabor – ali je znano, če bo pivovarna grad prodala?  
Pojasnjeno je bilo, da lastnica gradu ni pivovarna, temveč država. Do naslednje 
seje bo pripravljen širši odgovor. 

- občinska uprava je predsednikom krajevnih skupnosti poslala poziv, da naj ne 
delijo sredstev društvom dokler ne sprejmejo pravilnika o sofinanciranju prireditev 
in projektov v krajevni skupnosti in v skladu s tem pripravijo javni razpis za 
dodelitev sredstev; v razpravi je bilo izpostavljeno, da naj bosta pravilnik in javni 
razpis preprosta brez nepotrebne birokracije. Poudarjeno je bilo, da nobena 
namenska proračunska sredstva ne smejo biti dodeljena zgolj na prošnjo, ampak 
le na podlagi javnega razpisa. 

- pobuda za izboljšanje internetnih povezav in signala za mobilne telefone na 
območju odročnejših krajev; 

- v kateri fazi je izgradnja novega mostu v Rimskih Toplicah? 
- na obstoječem mostu v Rimskih Toplicah krajani želijo močnejšo razsvetljavo; 
- kako je z vodovodom Pleš? 
- na vrhu Valentiničeve ulice, kjer se zavije proti Kopitarjevi, je ulična svetilka zelo 

šibka, prebivalci ulice prosijo za močnejšo svetilko; 
- tabla za Govce pri železniški postaji je v zelo slabem stanju in je potrebna obnove; 
- ekološki otok za odcep Širje 4 je potrebno urediti, saj veter pogosto razmeče kante 

za smeti; 
- pobuda, da se pripravi seznam imenovanj v javnih zavodih;  

Pojasnjeno je bilo, da je takšen seznam že narejen in da so ga ob začetku 
mandata prejeli vsi člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
v kateri so zastopane vse politične stranke in neodvisne liste. 

- ali se je občina prijavila na razpis v zvezi z optiko oz. širitvijo optičnega omrežja? 
Pojasnjeno je bilo, da se zadeva izvaja, en razpis pa je bil razveljavljen. 

- kako je z izgradnjo novih tenis igrišč v Debru? 
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Pred sejo je bilo na mizo podano odprto pismo Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic o 
zdravstveni problematiki v Zdravstveni postaji Rimske Toplice. CI predlaga sestanek z županom, 
podžupanom za družbene dejavnosti, direktorico OU, direktorico ZD ter predsednikom in člani 
odbora za družbene dejavnosti. Svetnico, ki je članica odbora za družbene dejavnosti je zanimalo, 
če bo sklican ta sestanek? Povedala je, da se zdravnikih ne soočajo le s problematiko plač, ampak 
tudi s problematiko glede organizacijskih zadev, zato bi bilo smiselno, da bi se tega sestanka 
udeležili tudi oni. Opozorila je, da civilna iniciativa v pismu navaja ime zdravnika in njegovo 
zdravstveno stanje, kar po njenem mnenju ni v skladu z varstvom osebnih podatkov.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Barbara Jančič – MMOL, Enej Kirn – MMOL, Janko 
Cesar – SLS, Nuša Konec Juričič – SLS,  Robert Medved – SDS, Bojan Šipek - MMOL. 
 
 

AD B 10 Razno 

 
Navzoči so bili povabljeni na koncert ob 10-letnici Vaške godbe Vrh nad Laškim, na proslavo ob 27. 
aprilu in na prvomajsko prireditev na Šmohorju. 
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 21.40. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 

 


