
 
 
 

 

Št.: 032-11/2021  
Datum: 12. 4. 2021  
 

Z A P I S N I K 
 
14. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 24. 3. 2021, ob 17. uri, v Rimskih termah. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 23 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen.  
 
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 direktorica 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3.  Tanja Grabrijan Kabinet župana 

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

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

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

7.  Stanka Jošt Oddelek za gospodarske dejavnosti 

8.  Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

   

 Tisk, TV:  

9. Boža Herek TV Krpan 

10. Špela Juhart TV Laško 

 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Na mizo je bilo posredovano dodatno gradivo, zaradi katerega je župan je predlagal, da se dnevni 
red razširi s točko 8/4 – Predlog za uvrstitev novega projekta Oprema za STIK (Kulturni center Laško) 
v veljavni Načrt razvojnih programov Občine Laško za leto 2021-2024. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 14. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 24. 3. 2021, se razširi s točko 8/4 – Predlog za uvrstitev novega projekta 
Oprema za STIK (Kulturni center Laško) v veljavni Načrt razvojnih programov Občine Laško 
za leta 2021-2024. 
 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
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Dnevni red, razširjen s točko 8/4, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-11/2021 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 13. seje z dne 3. 2. 2021 
 

2. Sprejem zapisnika 5. dopisne seje z dne 3. 3. 2021 
 

3. Realizacija sklepov 13. seje z dne 3. 2. 2021 
 

4. Realizacija sklepov 5. dopisne seje z dne 3. 3. 2021 
 

5. Področje družbenih dejavnosti  
5/1 Zaključna poročila za leto 2020: 

a. JZ Zdravstveni dom Laško 
b. Vrtec Laško 
c. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
d. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
e. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
f. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
g. Knjižnica Laško 
h. Center za socialno delo Celje, Enota Laško 
i. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 
j. Uredniški odbor Laškega biltena, s Finančnim načrtom in programom dela Laškega 

biltena za leto 2021 
5/2 Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško 
5/3 Predlog soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov 

 
6. Področje gospodarstva 

6/1  Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2020 
 

7. Področje okolja in prostora 
7/1  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2021 
7/2  Elaborat o oblikovanju cene grobnin 
7/3  Zaključno poročilo o izvedenem projektu Obnova JP700170 Lurd – Jesenova Raven 
7/4  Zaključno poročilo o izvedenem projektu Ureditev JP702081 Lovski dom – Cesta na  
       Svetino 
7/5  Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 

 
8. Proračun in javne finance 

            8/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2020 – skrajšani  
                  postopek 

8/2 Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine  
      Laško za leto 2021 – II. dopolnitev 

            8/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2020 
            8/4 Predlog za uvrstitev novega projekta Oprema za STIK (Kulturni center Laško) v veljavni  
                  Načrt razvojnih programov Občine Laško za leto 2021-2024 
 

9. Vprašanja in pobude 
 

10. Razno 
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AD  B 1  Sprejem zapisnika 13. seje Občinskega sveta Laško z dne 3. 2. 2021 

 
Razprave ni bilo.   
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 13. redne seje z dne 3. 2. 2021. 
   

Številka:  032-04/2021 
 
 

AD  B 2  Sprejem zapisnika 5. dopisne seje Občinskega sveta Laško z dne 3. 3. 2021 

 
Razprave ni bilo.   
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 5. dopisne seje z dne 3. 3. 2021. 
   

Številka:  032-09/2021 
 
 

AD  B 3  Sprejem realizacije sklepov 13. seje Občinskega sveta Laško z dne 3. 2. 2021 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 13. redne seje z dne 3. 2. 2021.  
 
Številka:  032-04/2021 
 
 

AD  B 4  Sprejem realizacije sklepov 5. dopisne seje Občinskega sveta Laško z dne 3. 3.  
               2021 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 5. dopisne seje z dne 3. 3. 2021.  
 
Številka:  032-09/2021 
 
 

AD B 5/1 Zaključna poročila za leto 2020: 
a. JZ Zdravstveni dom Laško 
b. Vrtec Laško 
c. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
d. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
e. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
f. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
g. Knjižnica Laško 
h. Center za socialno delo Celje, Enota Laško 
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i. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 
j. Uredniški odbor Laškega biltena, s Finančnim načrtom in programom dela 

Laškega biltena za leto 2021 

 
Uvodno obrazložitev s povzetkom razprave na Odboru za družbene dejavnosti in društva je podal 
predsednik odbora Enej Kirn. 
 
Uredniški odbor Laškega biltena 
Odgovorna urednica Tanja Grabrijan je izpostavila, da so zaradi izrednih razmer v državi, zaradi 
katerih so bile odpovedane skoraj vse prireditve, za popestritev in zapolnitev biltena naročili nekaj 
intervjujev pri TV Krpan in TV Laško. Cenik za oglase je ostal nespremenjen, sama realizacija 
prihodkov od oglasov pa je bila malo nižja kot prejšnja leta zaradi izredne situacije v državi. Sklenjene 
so bile tri letne pogodbe za oglaševanje, in sicer s Thermano Laško, Rimskimi Termami in SIC-em 
Slovenske Konjice. S  Pivovarno Laško je še vedno dogovorjeno t. i. projektno oglaševanje - samo 
večje akcije tekom leta.  
 
Center za socialno delo Celje, Enota Laško 
Letno poročilo je na odboru predstavila Polonca Teršek, pomočnica direktorice Centra za socialno 
delo Celje, Enote Laško. Povedala je, da je bilo leto 2020 zaradi izrednih razmer v državi kar 
specifično na več področjih, tako v Hiši generacij Laško (večina stvari se je prestavila na splet) kot 
tudi pri socialnovarstveni storitvi Pomoč družini na domu. Pri slednji je bila na začetku leta porast 
storitev (nega, dostava hrane), z oktobrom pa odpoved storitev zaradi sproščanja prostih mest v 
domovih za starejše. Zaključilo se je izvajanje programa Kresnice. Nadaljujejo se dogovori za prenos 
socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na novega izvajalca, ki bo sprovedeno do konca 
leta 2021.  V zvezi s tem ima Občina Laško tri možnosti in sicer: ustanovitev novega javnega zavoda, 
javni razpis za koncesionarja (Thermana Laško ali drug izvajalec) ali pa bi storitev prevzel 
Zdravstveni dom Laško (slednje žal po trenutno veljavni zakonodaji še ni možno – Zakon o 
dolgotrajni oskrbi še ni sprejet). 
Na odboru je še povedala, da glede bivših prostorov CSD Laško potekajo dogovori, da bi prostore 
prevzel Zdravstveni dom Laško ter bi v njih izvajal dodatne dejavnosti. 
 
JZ Zdravstveni dom Laško  
Poročilo je na odboru predstavila direktorica Janja Knapič. Povedala je, da so po prvem 
vsesplošnem zaprtju na osnovi odloka ministrstva morali zapreti vse nenujne dejavnosti (preventivo, 
zobozdravstvo). Delovala je samo ambulanta nujne medicinske pomoči. Svojo pomoč so ponudili 
tudi zavodom izven občine Laško, ki so jo takrat nujno potrebovali (Splošna bolnišnica Celje in Dom 
starejših Šmarje). Čez poletje so se razmere nekoliko umirile. V septembru je bilo potrebno urediti 
vstopno točko COVID 19. Konec leta so pomagali tudi v Domu starejših Laško. V letu 2020 so v 
Zdravstvenem domu Laško na novo zaposlili dva informatorja za 4 ure (invalida), pomočnico 
direktorice za področje zdravstvene nege in v oktobru tudi specialistko urgentne medicine 
(zaposlena 60% v Zdravstvenem domu Laško in 40% v Splošni bolnišnici Celje). Imajo tudi novo 
specializantko družinske medicine pod mentorstvom dr. Zlatečanove. Leto so zaključili s presežkom 
v višini 109.000 EUR. 
Izpostavila je še, da so v Laškem biltenu objavili članek, v katerem so jasno predstavili svoje poglede 
in odgovorili na vsa vprašanja civilne iniciative iz Rimskih Toplic. Pripravili pa bodo še odgovore za 
Občinski svet Laško, čeprav so na podobna vprašanja že podali vse odgovore, novih dejstev pa ni.  
Poudarila je še, da se z Ministrstvom za zdravje dogovarjajo, da bi v samostojni izvedbi začeli z 
izvajanjem dolgotrajne oskrbe. 
 
JZ Glasbena šola Laško – Radeče 
Poročilo je na odboru predstavila ravnateljica Rosana Jakšič. Izpostavila je, da je izobraževanje 
potekalo na daljavo, trenutno pa lahko izvajajo individualni glasbeni pouk na šoli, skupinski glasbeni 
pouk pa se še vedno izvaja na daljavo. V tej zadevi je že bil poslan apel na ministrstvo. Želje za v 
prihodnje so ureditev kletnih prostorov (garderobe za plesalce, prostor za tehnični kader), 
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sprememba vhoda v Glasbeno šolo in sicer s spodnje strani ob reki Savinji (zaradi prometne ureditve 
ter boljše možnosti dostopa invalidom) in ureditev boljše internetne povezave.   
 
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
Poročilo je na odboru predstavil ravnatelj Andrej Podpečan. Povedal je, da so čas pouka na daljavo 
izkoristili za nujna obnovitvena dela na šoli, zamenjali šolski kombi ter 40 učencem posodili potrebno 
računalniško opremo za izvedbo pouka na daljavo. Veliko finančno težavo pa je predstavljala 
kuhinja. Ministrstvo namreč plačuje kuharice, ki skrbijo za malice, vse ostalo pa se plačuje oziroma 
pokriva od prodaje kosil. Tako so izpad dohodka pokrili s prihranki za nabavo novega kuhinjskega 
stroja ter s pomočjo Občine Laško. Ponovno je poudaril, da na šoli nujno potrebujejo novo 
telovadnico ter kuhinjo. S strani občine je bilo povedano, da se je Občina Laško prijavila na razpis 
za investicije na ministrstvu, in sicer za telovadnico. 
V razpravi na odboru je bilo pojasnjeno, da je za naslednje šolsko leto v matično šolo vpisanih 33 
prvošolčkov, odhaja pa približno 40 devetošolcev – tako da se bo število znižalo. V lanskem letu jim 
je kljub manjšemu številu otrok (samo 9 učencev) uspelo v POŠ Jurklošter obdržati dva oddelka in 
tako bo v naslednjem šolskem letu skupaj 13 učencev. Veliko otrok iz tega območja obiskuje zaradi 
bližine OŠ v Dobju in OŠ na Planini. POŠ Zidani Most vsako leto bolj stagnira. POŠ Laziše je v 
postopku zapiranja. Občina Laško bo počakala do začetka novega šolskega leta in če vpisa ponovno 
ne bo, se razmišlja o ureditvi manjše dvorane in društvenih prostorov za delovanje Kulturnega 
društva Miklavž. Člani odbora so se strinjali s predlogom.  
 
OŠ Primoža Trubarja Laško 
Poročilo je na odboru predstavil ravnatelj Marko Sajko. Povedal je, da za naslednje šolsko leto 
pričakujejo 20 učencev več kot letos. Podružnice imajo dober vpis, le v POŠ Rečica že 2 leti ni bilo 
vpisa. Letos pa pričakujejo, da se bo tja vpisalo 6 prvošolčkov. Zanimivo je dejstvo, da je v vrtcu v 
Rečici vsako leto več otrok, ko pa je potrebno otroka vpisati v šolo, se največkrat odločijo za POŠ 
Debro. POŠ Rečica se je tudi pridružila pobudi KS Rečica za novo telovadnico, ki pa nima smisla, 
če se otroci ne bodo vpisovali v to podružnično šolo. Povedal je, da se je samo 1/3 njihovih 
zaposlenih odločilo za cepljenje proti COVID-19. Velik finančni problem pa je tudi pri njih 
predstavljala kuhinja. Povedano je bilo, da se je za jemanje kosila prijavilo približno 35 učencev 
(osnovnošolcev in dijakov) ter približno 35 zunanjih abonentov. Kljub temu pa so imeli šest mesecev 
izpada prodaje kosil. Posledično je nastal presežek odhodkov nad prihodki in so leto zaključili v 
minusu. Pozitivna stran teh izrednih razmer pa je, da se je začela izgradnja nove kuhinje, ki bo 
končana do poletnih počitnic.  
Trenutno deluje samo kuhinja v POŠ Debro, kar pomeni, da morajo malice in kosila pripeljati v 
matično šolo. Posledično je hrana tudi temu prilagojena – se pravi za lažje transportiranje, kar pa ne 
pomeni, da je slabša ali pod zahtevanimi standardi. Kar se tiče motenj zaradi gradnje nove kuhinje 
(hrup), je povedal, da je sedaj zmeren – najhujše je že mimo.  
 
STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
Poročilo je na odboru predstavila direktorica Tina Belej. Povedala je, da je ministrstvo v prvem valu 
ustavilo vse izvajajoče projekte, ustavila se je njihova tržna dejavnost, odpovedati so morali večino 
prireditev. Občina Laško je zato pomagala s sofinanciranjem delovanja STIK-a. Kljub razmeram so 
se trudili ohraniti delovanje športne dejavnosti (treningi v dvorani Tri lilije) in turistične dejavnosti 
(izboljšanje digitalizacije), medtem ko je na področju kulturne dejavnosti vse obstalo. V letu 2020 so 
bili izvedeni samo trije večji dogodki in sicer: pustna povorka, Laško in cvetje in decembrsko 
Praznično Laško. Dvorana Tri lilije v zadnjem času služi za izvedbo cepljenj, dvorana Kulturnega 
centra Laško pa za izvedbo sodobnega plesa učencev Glasbene šole Laško-Radeče.  
 
Vrtec Laško 
Poročilo je na odboru predstavila ravnateljica Jerica Laznik Mokotar. Povedala je, da so bili v letu 
2020 zaprti 8 tednov, potem pa so delovali na prilagojen način, in sicer je deloval samo matični vrtec. 
Oddelki so odprti glede na potrebe staršev. Tudi v Vrtcu Laško so ta izredni čas izkoristili za 
obnovitvena dela (prenova igralnic, obnovitev električne napeljave, vodovodne napeljave, ureditev 
dodatnih prostorov…) in gradbena dela (nov prizidek pri vrtcu v Rimskih Toplicah). 
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Na vprašanje v zvezi z okrožnico glede plačila vrtca ter nastalo zmedo zaradi te okrožnice je 
ravnateljica pojasnila, da so vrtci v prejeli okrožnico, v kateri je bilo nedvoumno zapisano, da bo za 
starše, ki otrok ne bodo pripeljali v vrtec, vrtec brezplačen oziroma da bo to vključeno v PKP8. Zaradi 
velike časovne stiske je ravnateljica starše o tem še isti dan obvestila. Po enem tednu je ministrstvo 
poslalo novo obvestilo, da bo potrebno plačilo obračunati tudi staršem, ki za te 4 dni niso otrok 
pripeljali v vrtec (do plačila so bile upravičene samo črne regije). Kasneje se je sicer ministrstvo 
opravičilo za poslano napačno obvestilo ter navedlo, da vlada tega ukrepa še ni uvrstila na odločanje 
za vključitev v PKP8. En starš se je vseeno pritožil, obvestil medije, zadeva pa je bila obravnavana 
tudi na Svetu staršev (obsodbe in pritožbe do ravnateljice, kljub temu, da se je opravičila in 
obrazložila zadevo). Ministrstvo si prizadeva, da bi to vključili v PKP in da bi bili vsi oproščeni plačila. 
 
Knjižnica Laško 
Poročilo je na odboru predstavil direktor Matej Jazbinšek. Povedal je, da so se v letu 2020 ukvarjali 
predvsem s projektom "Posavska potujoča knjižnica" v sodelovanju s knjižnicami Brežice, Krško in 
Sevnica. Knjižnica Laško je sodelovala samo preko enote v Radečah. Knjižnica Laško je bila v času 
izrednih razmer zaradi epidemije zaprta skupaj 52 dni, kasneje so izvajali brezstični prevzem 
knjižničnega gradiva, zdaj pa je samo omejitev števila oseb v knjižnici in karantena za vrnjeno 
gradivo. V letu 2020 so vseeno lahko izvedli 18 prireditev za odrasle in 184 prireditev za otroke. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 
Poročilo je na odboru predstavil predsednik SPV Dimitrij Gril. Poudaril je, da zaradi izrednih razmer 
marsikateri vsakoletni projekt ni bil izveden ali pa je bil pogojno izveden. Med temi so kolesarski 
izpiti, ki so bili izvedeni v septembru. Izvedli so ga samo za učence OŠ Primoža Trubarja Laško, za 
učence OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice pa je bilo oktobra že prepozno. Odpadlo je tudi državno 
tekmovanje "Kaj veš o prometu". Uspešno pa je bil izveden projekt oziroma preventivna akcija 
"Začetek šolskega leta" v sodelovanju z AMD Laško, ZŠAM Laško, Redarstvom in Policijsko postajo 
Laško. Povedal je še, da SPV Občine Laško prejme največ pobud za omejitev hitrosti ter ''ležeče 
policaje'', velik problem pa vedno večkrat predstavljajo tudi kolesarji (hitrost in ne upoštevanje 
prometne ureditve). 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško se je seznanil z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom Laško,  JZ 

Vrtec Laško, JZ Glasbena šola Laško – Radeče, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, 
OŠ Primoža Trubarja Laško, JZ STIK Laško, JZ Knjižnica Laško, Centra za socialno 
delo Celje, Enota Laško, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Laško in Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 2020 v priloženi vsebini. 

 
2. Občinski svet Laško daje JZ Zdravstveni dom Laško,  JZ Vrtec Laško, JZ Glasbena 

šola Laško – Radeče, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, JZ STIK Laško in JZ 
Knjižnica Laško soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020. 

 
Številka:  031-07/2021 
 
 

AD B 5/2  Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško 

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

SKLEP: 
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Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem 
zavodu Vrtec Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  602-01/2021 
 
 

AD B 5/3 Predlog soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril. 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj predlogi sklepov niso enako zapisani? Pojasnjeno 
je bilo, da se tokrat prvič izplačuje delovna uspešnost v takšni obliki in da je bilo še nekaj nejasnosti, 
zato je vsak zavod oblikoval svoj sklep, ki ga je tudi že sprejel. Za naslednjič bodo predlogi sklepov 
poenoteni. 
 
Izpostavljeno je bilo še mnenje, da se nagrajuje javni sektor, gospodarstvo pa je ob tem pozabljeno. 
 
V razpravi so sodelovali: Janko Cesar – SLS, Robert Medved – SDS, Dimitrij Gril – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško, 

da se direktorici mag. Janji Knapič, pomočnici direktorice za področje zdravstvene 
nege Leonidi Perčič Šeligo in pomočniku direktorice za tehnično področje Tomažu 
Kavzerju izplača 5% letnih sredstev (6 mesecev) njihovih osnovnih plač. 

2. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda STIK Laško, da se direktorici 
Tini Belej za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni 5% letnih sredstev (6 njenih 
osnovnih plač). 

3. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Knjižnice Laško, da se 
direktorju Knjižnice Laško Mateju Jazbinšku izplača redna delovna uspešnost v višini 
5% letnih sredstev (6 njegovih osnovnih plač).  

4. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Vrtca Laško, da se za 
izplačilo redne delovne uspešnosti ravnateljice Jerice Laznik Mokotar nameni 5% 
njenih osnovnih plač. 

5. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Glasbene šole Laško-
Radeče, da se ravnateljici Rosani Jakšič za redno delovno uspešnost za leto 2020, 
obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, nameni 5% polletne mase njene osnovne plače. 

6. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško, 
da se za izplačilo redne delovne uspešnosti ravnatelja Marka Sajka nameni 5% 
njegovih osnovnih plač. 

7. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske 
Toplice, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti ravnatelja Andreja Podpečana 
nameni 5% njegovih osnovnih plač.  

 
Številka:  014-04/2021 
 
 

AD B   6/1  Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2020 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Marjan Kozmus, predsednik LAS Raznolikost 
podeželja. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 
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SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2020 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  032-03/2021 
 
 

AD B   7/1  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2021 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal direktor Komunale Laško Tomaž Novak. 
 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z odpadnim gospodinjskim oljem. Odgovorjeno je 
bilo, da so s sistemom zbiranja odpadnega gospodinjskega olja pričeli pred tremi leti s postavitvijo 
treh zbiralnikov v Laškem in enega v Rimskih Toplicah. Takrat so vodili aktivnosti, da bi preko LAS-
a šli v skupne projekte po vzoru posavskih občin, vendar so prevladali drugi projekti. Tako se je 
komunala tega projekta lotila v manjšem obsegu. Ugotovili so, da šole to odpadno olje oddajajo proti 
plačilu, zato upajo, da bodo našli rešitev, da šole tega stroška ne bi več imele. Zabojniki so strošek 
lokalne skupnosti (cca 1.000 EUR/zabojnik). Občanom so pred dvema letoma razdelili 1.000 posodic 
po 5 litrov. Poskušali bodo vzpostaviti še dve lokaciji za zbiranje odpadnega olja (eno v Laškem in 
eno v Rimskih Toplicah). 
 
Na vprašanje kako kaže z odvozom smeti na Obrežju v Zidanem Mostu – lokaciji kurilnica in tovorna 
postaja je bilo odgovorjeno, da so na komunalo pred tednom dni prejeli dopis od Slovenskih železnic, 
na osnovi katerega so pregledali lokaciji; dogovorjeno je bilo, da se ekološki otok preseli na območje 
tovorne železniške postaje Zidani Most.  
 
V razpravi so sodelovali: Nuša Konec Juričič – SLS, Uroš Lukić – SD, Tomaž Novak – Komunala 
Laško. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2021 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 vzdrževanje 
večstanovanjskih objektov v višini do 150.000 EUR. Kredit se bo mesečno poplačeval 
iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih objektov. 

 
Številka:  032-10/2021 
 
 

AD B   7/2  Elaborat o oblikovanju cene grobnin 

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

SKLEP: 
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Občinski svet Laško potrjuje ceno grobnine za enojni grob v višini 19 EUR, ostale grobnine 
pa se določijo glede na razmerje, določeno v 38. členu Odloka o pokopališkem redu na 
območju občine Laško. 
 
Številka:  032-10/2021 
 
 

AD B   7/3  Zaključno poročilo o izvedenem projektu Obnova JP700170 Lurd – Jesenova  
                   Raven 

 
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 projekta Obnova 

JP700170 Lurd – Jesenova Raven v predloženi vsebini. 
2. Odsek ceste bo v skladu z Zaključnim poročilom prenesen v upravljanje JP Komunale 

Laško, d. o. o. 
 
Številka:  3710-02/2020 
 
 

AD B   7/4  Zaključno poročilo o izvedenem projektu Ureditev JP702081 Lovski dom – Cesta  
                  na Svetino 

 
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 projekta Ureditev 

JP702081 Lovski dom – Cesta na Svetino v predloženi vsebini. 
2. Odsek ceste bo v skladu z Zaključnim poročilo prenesen v upravljanje JP Komunale 

Laško, d. o. o. 
 
Številka:  3710-07/2019 
 
 

AD B  7/5 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 3500-01/2018 
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AD B   8/1  Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2020 –  
                   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 2020 po 

skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2020 v predloženi 

vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Sklep o odpisu neizterljivih terjatev iz naslova vodarine 

in najemnin ter pooblašča strokovne službe Oddelka za proračun in javne finance, da 
odpisane terjatve po tem sklepu izločijo iz knjigovodskih evidenc.  

4. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Laško za leto 2020 v predloženi vsebini. 

 
Številka: 410-11/2019 
 
 

AD B   8/2 Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem  
                 Občine Laško za leto 2021 – II. dopolnitev 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Stanka Jošt. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Laško za leto 2021 – II. dopolnitev v predloženi vsebini. 
 
Številka: 478-47/2019 
 
 

AD B   8/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2020 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne proračunske 
rezerve od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
Številka: 410-01/2020 
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AD B   8/4  Predlog za uvrstitev novega projekta Oprema za STIK (Kulturni center Laško) v  
                   veljavni Načrt razvojnih programov Občine Laško za leto 2021-2024 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina. Poudarila je, da je bilo gradivo 
podano na mizo, ker se bo občina prijavila še na en razpis, zato je projekt potrebno uvrstiti v NRP-
je. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta za investicijo »Oprema za STIK (Kulturni center Laško)«. 
2. Projekt »Oprema za STIK (Kulturni center Laško)« se vključi v veljavni načrt razvojnih 

programov Občine Laško za leto 2021 - 2024. 
3. Potrdi se predlog prerazporeditve sredstev za izvedbo investicije »Oprema za STIK 

(Kulturni center Laško)«. 
 
Številka: 430-63/2021 
 
 

AD B 9 Vprašanja in pobude 

 
Vprašanja in pobude, ki so bile predstavljene ustno in podane še pisno, so priloga temu 
zapisniku: 

- Bojana Kustura – SD: 
o Kdaj bo urejena Zdraviliška cesta od krožišča pod Rimskimi termami do Turist biroja? 
o Ureditev hudournika na Zdraviliški cesti (pri bloku na Zdraviliški cesti 25); 
o Kdaj bo urejena Aškerčeva cesta od krožišča pri šoli do odcepa proti Zdraviliški cesti? 
o Pobuda za celovit koncept novoletne okrasitve Rimskih Toplic; 

 
Podane so bile še naslednje pobude oz. vprašanja: 

- Enej Kirn – MMOL: 
o Ureditev prometne varnosti na obnovljenem odseku od Picerije Guliver proti 

Zavratam; 
o Kaj je novega v zadevi Ceros? Ali je občina s strani ARSO prejela kakšno 

dokumentacijo in kakšni so naslednji koraki pri reševanju te problematike? 
o Motokros proga v Govcah – kdo je postavil tablo, ki prepoveduje vožnjo z motorji? 

Kakšni so interesi občine za to območje? Dobrodošel bi bil poligon za gasilce; 
Glede motokros proge je bilo odgovorjeno, da je Sklad kmetijskih zemljišč kot lastnik 
prepovedal vožnjo. Do sedaj je bila to divja proga, zato bi bilo to potrebno urediti - 
podati pobudo in jo vnesti v OPPN, kar traja cca 9 mesecev; potem bi bilo treba 
zemljišče prenesti na občino in urejati dalje; 
 

- Janko Cesar – SLS: 
o Ali je izbran izvajalec za odmero ceste od Blatnega Vrha do občine Dobje? 
o Ali je že kaj več znanega glede razpisa za sofinanciranje obnove obzidja v Jurkloštru? 
o Postavitev varovalne ograje (cca 50 m) na odseku lokalne ceste Vrh nad Laškim – 

Jurklošter ob potoku Mišnica;  
o Ali je kakšna druga rešitev za obvoz v Rimskih Toplicah, vsaj za osebna vozila (sedaj 

je preko železnice in so dolge čakalne dobe)? 
 

- Robert Medved – SDS: 
o Kronologija dogodkov na plazu Peganc (odsek Brstnik-Jančič-Belej); 
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o Ali je narejena kakšna kalkulacija v zvezi z Zakonom o razbremenitvi financiranja  
občin – kakšen znesek se lahko pričakuje iz tega naslova? 

o Ali se v okviru sanacije strehe dvorane Tri lilije razmišlja o električnih panelih? 
o Pri gradnji novega mostu v Laškem bi bilo potrebno od mostu do odcepa za Strmco 

zgraditi pločnik; 
Pojasnjeno je bilo, da je bil most zgrajen v okviru investicije železniške infrastrukture.  
Pločnik se bo poskušal izvesti v sklopu postavitve krožišča v Laškem. 
 

Na seji so bila pisno podana še naslednja vprašanja oz. pobude, ki se nahajajo v zadevi: 
- Baraba Jančič – MMOL: 

o postavitev krožnega prometa na cesti Rimske Toplice (odcep Hrastnik); 
o postavitev cestnega ogledala na ovinku/odcepu iz smeri Stare Ogeče na Zdraviliško 

cesto v Rimskih Toplicah; 
 

AD B 10  Razno 

 
Nuša Konec Juričič je predstavila publikacijo Zdravje v občini, ki jo je pripravil NIJZ. Izpostavila je 
pobudo svetniške skupine SLS, da se pristopi k pripravi strategije zdravja v občini Laško. 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.20. 
************************************************* 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 




