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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-03/2014  
Datum: 03.03.2014  
 

Z A P I S N I K 
 
21. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 26. februarja 2014, ob 17. uri, v Modri 
dvorani Thermane Laško. 
  
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 19 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Z zamudo sta prišla Danijela 
Zupan in Klemen Grešak. Opravičila sta se Andreja Križnik in Jože Senica.  
 
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. Andrej Flis urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

5.  Tanja Grabrijan urad župana 

6. Andrej Kaluža urad za GJS, okolje in prostor 

7.  Luka Picej urad za GJS, okolje in prostor 

 Tisk, TV, ostali vabljeni:  

10.  Franc Nemec Pivovarna Laško 

12. Boža Herek TV Krpan                                                                      

13. Tina Vengust Novi tednik 

 
 
 

AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 20. seje Občinskega sveta Laško, z dne 
18.12.2013 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 20. seje  z dne 18.12.2013.  

 
Številka:  032-17/2013 
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AD   A3  Potrditev realizacije sklepov 20. seje z dne 18.12.2013 
 

Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 20. redne seje z dne 18.12.2013. 
 
Številka:  032-17/2013 
 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 21. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 26.02.2014, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-03/2014 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 
1. Splošne zadeve in področje imenovanj 
1/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto  

2014 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2013 
1/2 Predlog imenovanja namestnika člana Občinske volilne komisije Laško 
1/3 Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice OŠ Primoža Trubarja Laško 
 
2. Področje proračuna in gospodarstva 
2/1       Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014 – skrajšani  
            postopek 
2/2 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013 
 
3. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti 
3/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Laško  
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za  
            proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) – 2. obravnava 
3/3 Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena   
3/4  Predlog Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko  

omrežje 
3/5 Zaključno poročilo o izvedbi investicije »Izgradnja vodovoda Vrh-Radoblje- 
            Globoko s sopolaganjem kanalizacije v Radobljah« in »Ureditev podvoza  
            Radoblje« 
3/6  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 15. 10. 2013  
            do 31. 1. 2014 
 
4. Vprašanja in odgovori 
 
5. Razno 
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AD B1/1  Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za   
                leto 2014 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2013 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Sandra Barachini. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in 
rokovnik za leto 2014 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2013 v 
predloženi vsebini.  
 
Številka:  032-02/2014 
 
 

AD B1/2   Predlog imenovanja namestnika člana Občinske volilne komisije Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar. 
 
* pride Danijela Zupan (20 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško za namestnika člana Občinske volilne komisije imenuje Alojza 
Šipka, Sp. Rečica 96, Laško. 
 
Številka: 032-01/2014 
 
 

AD B1/3    Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice OŠ Primoža Trubarja  
                  Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Janko Cesar. 
 
Marjeta Ocvirk je izpostavila, da se bo glasovanja vzdržala. Meni, da so programi vseh treh 
kandidatov vsebinsko približno enaki, zato ne da prednosti nobenemu kandidatu.  
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (16 ZA, 4 VZDRŽANI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatov Vanje Ocvirk-
Karner, Lidije Šober Nemec in Marka Sajka za ravnatelja Osnovne šole Primoža 
Trubarja za petletno mandatno obdobje. 
Občinski svet Laško daje prednost pri imenovanju za ravnateljico Osnovne šole 
Primoža Trubarja Laško Lidiji Šober Nemec glede na njen prepričljiv program vodenja 
in osebno vizijo šole. 
 
Številka: 600-01/2014 
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AD  B2/1  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014 –  
                 skrajšani postopek 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. 
 
*pride Klemen Grešak (21 prisotnih) 

 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje ali je za staro mestno jedro predvidena celovita 
rešitev in pod katero proračunsko postavko se vodijo sredstva, ki se pobirajo za čiščenje 
odpadnih voda. Pojasnjeno je bilo, da je staro mestno jedro urejeno z odlokom in da gre za 
zaščiteno območje, kar je bilo treba upoštevati tudi pri pripravi projekta obnove, ki zajema 
prenovo ulic, izgradnjo kanalizacijskega sistema, javne razsvetljave, ureditev zelenic in 
urbane opreme. Projekt ne vsebuje nobenih arhitekturnih sprememb. Sredstva za odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda so se na območjih, kjer je zgrajena kanalizacijska infrastruktura, 
pričela pobirati lansko leto, tako da bo točna višina teh sredstev znana ob pripravi 
zaključnega računa (cca 390.000 EUR, od fizičnih oseb pod 100.000 EUR).  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2014 po skrajšanem postopku. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 

leto 2014 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 – I. dopolnitev. 
 
Številka: 410-06/2013 
 
 

AD B 2/2  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013 

 
*odide Matjaž Pikl (20 prisotnih) 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve od 16.11.2013 do 31.12.2013. 
 
Številka: 007-10/2011 
 
 

AD B3/1  Predlog Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Luka Picej.  
 
*pride Matjaž Pikl (21 prisotnih) 
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Pohvaljeno je bilo gradivo, ki je pripravljeno z natančno obrazložitvijo in primerjavo cen – 
tako naj bo pripravljeno tudi v bodoče.  
 
V razpravi je bila izpostavljena vodarina, ki naj bi bila nižja, dejansko pa je višja – prej je bila 
0,3162 EUR/m³, zdaj pa bo 0,5506 EUR/m³. Pojasnjeno je bilo, da je bila prej cena 0,641 
EUR/m³, na to ceno pa so imela gospodinjstva oz. nepridobitna dejavnost dobrih 50% 
popusta (sklep občinskega sveta iz leta 2010); glede na to osnovno ceno bo vodarina nižja.  
 
Na vprašanje, kako to, da je števnina, ki predstavlja stroške števcev, zdaj nižja, je bilo 
odgovorjeno, da je celotna storitev z zamenjavo števca cenejša. Na vprašanje, ali se v praksi 
števci dejansko menjajo na 5 let, je bilo odgovorjeno, da se.  
 
Na predlog, da bi za nepridobitno dejavnost ponovno sprejeli popust, je bilo podano mnenje, 
da bo v tem primeru manj denarja za vzdrževanje in investicije, primanjkljaj pa bo potrebno 
zagotoviti v občinskem proračunu, tako da dolgoročno gledano to ni ustrezna rešitev.  
 
Glede cene omrežnine, ki je sicer res visoka, je bilo pojasnjeno, da se je s sredstvi, ki so bila 
zbrana iz tega naslova, veliko že naredilo, veliko pa je še planiranega. Naša občina se ne 
more primerjati s Celjem, saj je Laško dosti bolj redko naseljeno (Celje ima cca 14.000 
odjemalcev in 600 km vodovoda, Laško pa ima 3.500 odjemalcev in 350 km vodovoda). 
Občina Laško je zadnja leta ogromno vlagala v vodovode, zgrajenih je bilo veliko kilometrov 
vodovoda, priključkov zaradi redke naseljenosti pa ni bilo veliko.  
 
Na vprašanje, kaj imajo občani od tega, da je koncesionar ravno Pivovarna Laško, je bilo 
odgovorjeno, da bi bila voda sigurno še dražja, če bi bil kdo drug koncesionar.  
 
Izpostavljeno je bilo dejstvo, da je višina omrežnine tako visoka zato, ker se je izračunala 
glede na dejansko vrednost vodovodnega omrežja, ki je bilo ocenjeno s strani cenilcev. Če bi 
imeli knjigovodsko vrednost, bi bila cena nižja. Podano je bilo mnenje, da bi se morala 
spremeniti metodologija določanja cen – tisti, ki porabi več vode, bi moral tudi več prispevati 
oz. plačati višjo omrežnino.  
 
Izpostavljena je bila tudi bojazen, kaj bo v primeru, da se Pivovarna Laško proda; pivovarna 
je namreč pokupila ogromno zemljišč, kjer teče najboljša voda – ta zemljiča bi morala 
prevzeti občina. S strani predstavnika pivovarne je bilo pojasnjeno, da je pivovarna res 
lastnica teh zemljišč, vendar pa se skoraj vsa vodna dovoljenja in vodne pravice (razen 
slabega 1%) glasijo na občino. Občina je tudi lastnik skoraj vse vodovodne infrastrukture.  
 
O izpostavljeni problematiki se je že razmišljalo, vendar so takšni prenosi bolj malo verjetni. 
Lahko pa bi se na teh parcelah ustanovile služnostna pravica za občino, tako da bi bil 
zagotovljen dostop do teh vodnih virov.  
 
Pred leti je bil sprejet odlok o zaščiti vodnih virov, ki v občini opredeljuje ožje in širše 
vodovarstvene pasove. Ta zemljišča bi morala biti nekako v domeni občini – ali lastniško ali 
pa vsaj s služnostno ali stavbno pravico. Objekti pa predstavljajo grajeno javno dobro.  
 
Opozorjeno je bilo, da je v preteklosti očitno prišlo do napak, zato bi bilo treba pregledati vse 
pretekle pogodbe, odkriti te napake ter poiskati ustrezne rešitve.   
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak - SDS, Matjaž Centrih – SLS, Janko Cesar – SLS, 
Marjan Salobir – LDS, Matjaž Pikl – DeSUS, Danijela Zupan - SDS, Franc Nemec – 
Pivovarna Laško, Luka Picej – OU, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 1 PROTI) sprejel naslednji  

SKLEP: 



 6 

Občinski svet Laško sprejme Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v občini 
Laško v predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (20 ZA, 1 PROTI) sprejel naslednji  

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje cene oskrbe s pitno vodo v občini Laško: 

- Cena omrežnine: 13,69 EUR/mesec brez DDV (za DN 20) 
- Cena števnine: 0,997 EUR/mesec brez DDV (za DN 20) 
- Cena vodarine: 0,5506 EUR/m3 brez DDV 

2. Občinski svet Laško potrjuje subvencijo cene oskrbe s pitno vodo za občane v 
občini Laško, ki znaša 46%: 

- Cena omrežnine: 7,39 EUR/mesec brez DDV (za DN 20) 
- Cena števnine: 0,997 EUR/mesec brez DDV (za DN 20) 
- Cena vodarine: 0,5506 EUR/m3 brez DDV 

3. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se cene oskrbe s pitno vodo v občini 
Laško uveljavijo s 1. 3. 2014. 

 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško pooblašča župana za dogovarjanja in pogajanja o pridobitvi 
služnosti s strani občine za dostop do vodnih virov in vodnih objektov. 
 
Številka: 355-02/2014 
 
 

AD B 3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za  
                proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) – 2. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.  
 
Razprave ni bilo.  
 
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 predloženi vsebini. 
 
Številka: 351-28/2007 
 
 

AD B 3/3 Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Kaluža.  
 
Na vprašanje ali so to vsa zemljišča, je bilo odgovorjeno, da gre za zemljišča, ki so v lasti 
občine (zemljišča, ki so pisana na krajevne skupnosti, niso vključena). Po potrebi se bo sklep 
še dopolnil. Poudarjeno je bilo, da sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lahko 
sprejme samo občina ali država (KS in društva ne morejo).  
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Salobir – LDS, Matjaž Centrih – SLS, Andrej Kaluža – OU, 
Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
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Občinski svet Laško sprejme Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v predloženi vsebini. 
 
Številka: 478-10/2014 
 
 

AD B 3/4 Predlog Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko     
                omrežje 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Luka Picej.  
 
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, koliko je treh sredstev, ki se bodo vrnila, in na kateri 
proračunski postavki so zagotovljena. Odgovorjeno je bilo, da so sredstva zagotovljena na 
postavki 09235, na kateri je bilo najprej 60.000 EUR, v rebalansu proračuna pa je bila ta 
postavka povečana za 100.000 EUR, tako da je višina skupaj zagotovljenih sredstev 160.000 
EUR. Na predlog, da bi se za vračilo sredstev pripravil enotni obrazec, je bilo pojasnjeno, da 
bo obrazec na voljo takoj po pričetku veljave sprejetega sklepa po objavi v Uradnem listu RS. 
Obrazec bo dostopen na občinski spletni strani ter v glavni pisarni Občine Laško. Predlagano 
je bilo, da bi bil obrazec objavljen tudi v Laškem biltenu. Glede na to, da je upravičencev do 
vračila cca 150-200, je bolj smiselno, da se le-ti pisno obvestijo o možnosti vračila.  
 
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS, Luka Picej – OU, 
Franc Zdolšek- župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za 
kanalizacijsko omrežje v predloženi vsebini.  
 
Številka: 354-01/2014 
 

 

AD B 3/5 Zaključno poročilo o izvedbi investicije »Izgradnja vodovoda Vrh-Radoblje- 
                Globoko s sopolaganjem kanalizacije v Radobljah« in »Ureditev podvoza    
                Radoblje« 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi investicije »Izgradnja 
vodovoda Vrh – Radoblje – Globoko s sopolaganjem kanalizacije Radoblje« in 
»Ureditev podvoza Radoblje« v predloženi vsebini. 
2. Vodovod bo v skladu s koncesijsko pogodbo predan v najem in upravljanje 
Pivovarni Laško, d. d., kanalizacija in podvoz pa JP Komunali Laško, d.o.o.. 
 

Številka: 430-51/2010, 430-23/2012 
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AD B 3/6 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 15. 10.  
                2013 do 31. 1. 2014 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije za obdobje od 15.10.2013 do 31.01.2014. 
 
Številka: 430-15/2011 
 
 

AD B4  Vprašanja in odgovori 

 
Izpostavljene so bile naslednje problematike in podani predlogi: 

 Male čistilne naprave: glede na to, da se bodo morale do 31. 12 . 2017 zgraditi tam, 
kjer ne bo javne kanalizacije, naj strokovne službe v skladu s 13. členom uredbe 
pripravijo pravilnik, ki bo urejal vse potrebno za oprostitev kmetijskih gospodarstev; 

 Brezplačna pravna pomoč: glede na to, da gre kar nekaj proračunskega denarja za 
odvetnike, bi lahko le-ti na sedežu občine oz. občinske uprave omogočili našim 
občanom enkrat mesečno dve uri brezplačne pravne pomoči;  

 Udeležba poslanca na seji občinskega sveta: dobro bi bilo, da bi se poslanec, ki je 
sicer vabljen na vsako sejo OS, vsaj enkrat letno udeležil seje, da bi ga svetniki lahko 
seznanili z aktualno problematiko v občini; trenutno je aktualna problematika v zvezi z 
uvedbo davka na nepremičnine (npr. za uporabo Sindikalnega doma v Hudi jami 
nihče ne plačuje najemnine, zanj pa bo treba plačati 2.500 EUR novega davka; 
gasilci bodo morali odšteti 450 EUR); 

 Realizacija sklepa o nakazilu decembrske sejnine; 

 Sodelovanje z gospodarskimi podjetji, ki bi lahko finančno prispevala za razne akcije 
(npr. za malico, izlete, ipd.) ; 

 Ponovno je bil podan predlog, da bi se na vsaki seji podale aktualne informacije glede 
čistilne naprave (OS ni bil obveščen, če je prišlo do kakšnih sestankov, če je bilo 
dogovorjenega kaj novega ...);   

 
Župan je povedal, da lahko poslanca še posebej povabimo na katero izmed naslednjih sej. 
Sicer pa se je g. Han angažiral, da je občino v januarju obiskal minister Židan, kateremu smo 
predlagali, da bi se na nivoju države ustanovil sklad za male čistilne naprave za vse 
prebivalce, ki bi tako lahko pridobili povrnjenih del sredstev.  
 
Glede čistilne naprave je bilo pojasnjeno, da pogajanja še vedno tečejo, naslednja 
obravnava na sodišču bo 2. aprila. Lahko se pripravi poročilo.  
 
Občinska uprava je bila pohvaljena za hitro ukrepanje glede zasutja gradbene jame pri 
kartuziji. 
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Janko Cesar - SLS, Danijela Zupan – SDS, 
Srečko Lesjak – SDS, Franc Zdolšek – župan.  
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AD B7   Razno 

 
/ 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.00. 
************************************************* 
 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                             Župan Občine Laško  
                         Franc ZDOLŠEK 


