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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-17/2013  
Datum: 18.12.2013  
 

Z A P I S N I K 
 
20. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 17. decembra 2013, ob 17. uri, v Modri 
dvorani Thermane Laško. 
  
 
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 17 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Z zamudo so prišli Srečko 
Lesjak, Danijela Zupan, Klemen Grešak in Roman Tušek. Opravičila sta se Andreja Križnik in 
Aleksander Sabolčki.  
 
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se 
nahaja v spisu, prisostvovali tudi: 
 
1. Franc Zdolšek župan 
 Uslužbenci občinske uprave:  
2. Sandra Barachini direktorica občinske uprave 
3. Dimitrij Gril urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
4. Bojana Kustura urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
5. Andrej Flis urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 

finance 
6.  Tanja Grabrijan urad župana 
7. Andrej Kaluža urad za GJS, okolje in prostor 
8.  Luka Picej urad za GJS, okolje in prostor 
 Tisk, TV, ostali vabljeni:  
9. Romana Kolenc Simbio 
10.  Franc Nemec Pivovarna Laško 
11.  Tomaž Novak Komunala Laško 
12. Boža Herek TV Krpan                                                                      
13. Špela Kuralt Novi tednik 
14. Mitja Knez TV Celje, Radio Celje 
 
Spomin na preminulega člana občinskega sveta Danijela Dobrška so navzoči počastili z 
minuto molka. 
 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 19. seje Občinskega sveta Laško, z dne 

18.12.2013 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
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SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 19. seje  z dne 06.11.2013.  
 
Številka:  032-16/2013 
 
 
AD   A3  Potrditev realizacije sklepov 19. seje z dne 06.11.2013 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 19. redne seje z dne 06.11.2013. 
 
Številka:  032-16/2013 
 
 
AD B  Sprejem dnevnega reda 
 
* pride Srečko Lesjak (18 prisotnih) 

 
Župan je predlagal, da se dnevni red razširi s točko 3/8 – Odstop od izvedbe javnega 
naročila "Obnova JP 700701 Trobni dol – Tovornik".  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 20. redno sejo Občinskega 

sveta Laško, sklicano na dan 18.12.2013, se razširi s točko:  
3/8 – Odstop od izvedbe javnega naročila "Obnova JP 700701 Trobni dol – 
Tovornik".  

2. Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 20. redno sejo Občinskega 
sveta Laško, sklicano na dan 18.12.2013, razširjen s točko 3/8, se sprejme v 
predlagani vsebini.  

 
Številka: 032-17/2013 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 
1. Splošne zadeve in področje mandatnih vprašanj, volitev in imenovanj 
1/1 Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta 
1/2 Predlog Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Laško 
1/3 Predlog Sklepa o  podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2014 
1/4 Predlog Sklepa o odpovedi sejnine v humanitarne namene 
1/5       Popravek Mnenja k imenovanju direktorice CSD Laško 
 
2. Področje proračuna in gospodarstva 
2/1       Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2014 – 2. obravnava  
2/2       Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in 

kmetijska zemljišča v letu 2014 
2/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013  
2/4 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja  
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3. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti 
3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju  
            komunalne in padavinske odpadne vode v občini Laško – skrajšani postopek 
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za 

proizvodno – obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) – 1. obravnava  
3/3 Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za 

leto 2014  
3/4 Predlog Programa vodooskrbe s pitno vodo za leto 2014 
3/5       Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne 

službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov  
3/6 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne  
            službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov  
3/7 Predlog Elaborata o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v  
            občini Laško  
3/8       Odstop od izvedbe javnega naročila "Obnova JP 700701 Trobni dol-Tovornik" 
 
4. Področje družbenih dejavnosti 
4/1 Predlog Letnega programa športa za leto 2014 
4/2 Predlog Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v  
            občini Laško za obdobje 2014-2017 
4/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije »Glasbena šola Laško-Radeče«  
 
5. Vprašanja in odgovori 
 
6. Razno 
 
 
AD B1/1  Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje mandat Milene Počivalšek, rojene 

19.02.1946, stanujoče Globoko 8g, Rimske Toplice. Mandat ji prične teči 
s trenutkom potrditve. 

2. Občinski svet Laško za nadomestnega člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Matjaža Pikla.  

3. Občinski svet Laško za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije 
imenuje Jožeta Kotnika. 

 
Številka:  032-19/2013 
 
 
AD B1/2   Predlog Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini. 
 
* pride Danijela Zupan (19 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
SKLEP: 

Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Laško v 
predloženi vsebini. 
 
 
Številka: 081-03/2013 
 
 
AD B1/3    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2014 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli: 

• Bogomili Košec Kajtna za ohranjanje kulturne dediščine in vsestransko 
kulturne delovanje, 

• Travici Maleš Grešak za ohranjanje kulturne dediščine, 
• Francu Mačku za delovanje na glasbenem področju in izobraževanje mladih in  
• Ivanu Kušerju za dolgoletno delo v ljubiteljski kulturi. 

 
Številka: 41010-188/2013 
 
 
AD  B1/4  Predlog Sklepa o odpovedi sejnine v humanitarne namene 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se decembrska sejnina vseh članov 
Občinskega sveta Laško in župana (višina ene sejnine se odbije od županove plače in 
plačila podžupanov, ki ne prejemajo sejnine) nameni osnovnima šolama (OŠ Primoža 
Trubarja Laško in OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice) za projekt Podari malico. 
 
Številka: 032-19/2013 
 
 
AD B 1/5  Popravek mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Laško 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje, da se za direktorico Centra za socialno 
delo imenuje Polonco Teršek, prof. defektologije, stanujočo Poženelova ulica 1, Laško, 
in sicer za petletno mandatno obdobje od 25.10.2013 do 25.10.2018. 
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Pozitivno mnenje se izdaja glede na njeno preteklo delo na CSD Laško, kjer je 
namenjala velik poudarek sodelovanju z okoljem in preventivnim programom ter glede 
na program dela, iz katerega je izhajala iz potreb uporabnikov v okolju, njihovem 
zadovoljstvu ter učinkovitem zagotavljanju njihovih potreb.  
 
Številka: 032-19/2013 
 
 
AD B2/1  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2014 – 2. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. Opozorila je, da je en 
dan pred sejo prispel podatek ministrstva za finance o določitvi konta za davek na 
nepremičnine. Ko se je pripravljal proračun, je bil določen konto za prihodke in konto za 
stroške tega davka, po novem pa mora biti analitični podkonto. Ne gre za spremembo 
odloka, ampak le za spremembo v gradivu pri analitičnih podatkih:  

• str. 3 obrazložitve: pri splošnem delu se v tabeli davkov na premoženje spremeni 
konto 7030090 v 7030120; 

• str. 11 obrazložitve: v tabeli izdatkov za blago in storitve se na kontu 4029999 – Drugi 
operativni stroški znesek 660.590,00 zniža na 562.281,00, razlika 98.309,00 pa se 
prenese na konto 4029450; 

• str. 28 obrazložitve: na postavki 05681 – Davek od nepremičnin v lasti občine se 
spremeni številka konta iz 4029999 v 4029450; 

Štirimestni konti ostajajo nespremenjeni.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014 v 2.   
    obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017 v 
    predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
    Laško v letu 2014 v predloženi vsebini. 
4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2014. 
 
Številka: 410-6/2013 
 
 
AD B 2/2 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore  
                in kmetijska zemljišča v letu 2014 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za 
poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2014. 
 
Številka: 3528-7/2013 
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AD B 2/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013  
 
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 01.09.2013 do 15.11.2013. 
 
Številka: 007-10/2011 
 
 
AD B 2/4 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja  
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja.  
 
Številka: 3523-102/2013 
 

 
AD B 3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju  
                komunalne in padavinske odpadne vode v občini Laško – skrajšani postopek 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Laško sprejme po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško v 
predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-05/2011 
 
 
AD B 3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za   
                proizvodno – obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) – 1. obravnava  
 
* pride Roman Tušek ( 20 prisotnih) 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.  
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Na vprašanje, kakšni poslovni objekti so predvideni na tem območju, je bilo pojasnjeno, da 
so v obravnavanem prostorskem dokumentu napisane dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale 
po zgraditvi infrastrukture, in sicer: obrtna, storitvena in poslovna dejavnost. Za pridobitev 
nepremičnin se bodo zainteresirani kandidati lahko prijavili na javni razpis. Okoljsko poročilo 
je bilo pregledano in potrjeno s strani sektorja za celovito presojo vplivov na okolje. 
 
V razpravi sta sodelovala Danijela Zupan – SDS in Luka Picej – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 v 1. obravnavi. 
 
Številka: 351-28/2007 
 
 
AD B 3/3 Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske      
                vode za leto 2014  
 
* pride Klemen Grešak (21 prisotnih) 
 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode za leto 2014. 
 
Številka: 354-41/2013 
 
 
AD B 3/4 Predlog Programa vodooskrbe s pitno vodo za leto 2014 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Franc Nemec (Pivovarna Laško).  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Program vodooskrbe s pitno vodo za leto 2014. 
 
Številka: 3550-02/2013 
 
 
AD B 3/5 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske  
                gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov  
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala  Romana Kolenc (Simbio).  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
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1. Občinski svet Laško potrjuje elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev: 
Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov je 0,0519 EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,02905 EUR/kg in 
- cena storitve 0,02289 EUR/kg. 

Cene stopijo v veljavo s 01.01.2014. 
 
Številka: 354-07/2006 
 
 
AD B 3/6 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske  
                gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
             
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala  Romana Kolenc (Simbio).  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne  
občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v 
predloženi vsebini. 
 
2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev: 
Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 
0,07843 EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,02601 EUR/kg in 
- cena storitve 0,05242 EUR/kg. 

Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je 0,07481 
EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,04590 EUR/kg in 
- cena storitve 0,02891 EUR/kg. 

Cene stopijo v veljavo s 01.01.2014. 
 
Številka: 354-07/2006 
 
 
AD B 3/7 Predlog Elaborata o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih  
                odpadkov v občini Laško  
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak (Komunala Laško).  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Elaborat o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v občini Laško v predloženi vsebini. 
 
2. Občinski svet Laško potrjuje cene zbiranja in odvoza odpadkov v občini Laško: 
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Cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov je 
0,194 EUR/kg brez DDV, od tega je: 

- cena javne infrastrukture: 0,030 EUR/kg brez DDV, 
- cena storitve: 0,164 EUR/kg brez DDV. 

Cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza bioloških odpadkov je 0,214 
EUR/kg brez DDV, od tega je: 

- cena javne infrastrukture: 0,056 EUR/kg brez DDV, 
- cena storitve: 0,158 EUR/kg brez DDV. 

Cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadne embalaže je 0,354 EUR/kg 
brez DDV, od tega je: 

- cena javne infrastrukture: 0,012 EUR/kg brez DDV, 
- cena storitve: 0,342 EUR/kg brez DDV. 

 
3. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se cene zbiranja in odvoza odpadkov v 
občini Laško uveljavijo s 01.01.2014. 
 
Številka: 354-45/2013 
 
 
AD B 3/8 Odstop od izvedbe javnega naročila "Obnova JP 700701 Trobni dol-Tovornik" 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško daje soglasje k odstopu od izvedbe javnega naročila "Obnova JP 
700701 Trobni dol – Tovornik".  
 
Številka: 430-07/2013 
 
 
AD B 4/1 Predlog Letnega programa športa za leto 2014 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2014 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka: 671-01/2013 
 
 
AD B 4/2 Predlog Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti  
                invalidov v občini Laško za obdobje 2014-2017 
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis.  
 
V razpravi je bil podan predlog, da se še preostali semaforji nadgradijo z zvočnim signalom 
za pešce.  
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V razpravi je sodeloval Roman Tušek.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme analizo položaja invalidov v Občini Laško. 
2. Občinski svet Laško sprejme Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih 
možnosti invalidov v Občini Laško za obdobje 2014-2017. 
3. Občinski svet Laško pooblašča župana, da sprejme sklep o ustanovitvi Sveta za 
invalide ter imenuje njegove člane. 
 
Številka: 141-01/2009 
 
 
AD B 4/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije »Glasbena šola Laško-Radeče«  
 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Obnova Glasbene šole" v 
predloženi vsebini. 
2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ Glasbena šola Laško – 
Radeče. 
 
Številka: 600-03/2013 
 
 
AD B5  Vprašanja in odgovori 
 
Izpostavljena je bila gradbena jama pri Kartuziji Jurklošter, ki še vedno ni zasuta; ker ni 
zaščitena, obstaja nevarnost, da kdo zdrsne v jamo in se poškoduje. Pojasnjeno je bilo, da 
so sredi poletja arheologi izkopali jamo cca 10 x 13 m, globine cca 1,7 m. Popisi del so že 
narejeni, občina bo pridobila ponudbe, tako da se bodo dela lahko izvedla.  
Izpostavljena je bila višina hitrostne ovire oz. t. i. "ležečih policajev" pri pivnici, kar bi moral 
obravnavati SPV. Grbina, ki je na poti po klancu navzdol, je previsoka, saj na njej avto 
podrsa, kar je lahko posebej problematično v primeru zasneženega cestišča. Grbino bi bilo 
treba znižati vsaj za polovico.  
Svetnica je povabila občane, da na odbor za gospodarski razvoj občine podajo pobude in 
predloge, ki bi lahko dvignile gospodarsko rast in število delovnih mest v občini. 
 
V razpravi so sodelovali: Janko Cesar - SLS, Luka Picej – OU, Danijel Lapornik SD, Jože 
Kotnik – DeSUS, Danijela Zupan – SDS.  
 
 
AD B7   Razno 
/ 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.45. 
************************************************* 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                             Župan Občine Laško  
                         Franc ZDOLŠEK 


