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Z A P I S N I K 
 
22. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 11. oktobra 2017, ob 17. uri, v Modri 
dvorani Kongresnega centra Thermane Laško. 
 
 

AD A Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da na seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je v skladu z 31. členom poslovnika občinski svet sklepčen. Opravičili sta se Tatjana Seme in 
Nuša Konec Juričič, Pevel Teršek se je seje udeležil z zamudo. 
 
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 gospodarski razvoj občine 

5. Stanka Jošt Oddelek za gospodarski razvoj občine 

6. Bojana Kustura Oddelek za proračun in javne finance 

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

8. Andrej Kaluža Oddelek za GJS, okolje in prostor 

   

 Ostali vabljeni:  

9. Matej Kovačič Geodetski zavod Celje 

10. Tomaž Novak Komunala Laško 

   

 Tisk, TV:  

11. Boža Herek TV Krpan 

12. Robert Gorjanc NT - RC Celje 

13.  Nina Slak Štajerski val 

 
 

AD A  Sprejem dnevnega reda 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
 Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 22. redno sejo Občinskega sveta 
Laško, sklicano na dan 11. 10. 2017, se sprejme v predlagani vsebini.  
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Številka: 032-14/2017 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 21. seje z dne 5. 7. 2017 
 

2. Potrditev realizacije sklepov 21. seje z dne 5. 7. 2017 
 

3. Komunalna dejavnost, okolje in prostor  
3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih  
      cest v Občini Laško – skrajšani postopek  
3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško – 2.  
      obravnava 
3/3 Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško – 1. obravnava 

 
4. Proračun in razpolaganje z nepremičnim premoženjem 

4/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija  

      2017 z oceno realizacije za leto 2017 

4/2 Predlog Odloka o proračunu za leto 2018 – 1. obravnava  
4/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – VI.  
      dopolnitev 
4/4 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 4. 2017 do 31. 8.  

      2017 

 
5. Družbene dejavnosti 

5/1 Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško 
 

6. Volitve in imenovanja 
6/1 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Glasbene šole  
      Laško – Radeče 
6/2 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca  
      Rimske Toplice 
6/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017 
6/4 Izvolitev elektorjev za volitve v državni svet 

 
7. Vprašanja in pobude 

 
8. Razno 

 
 

AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 21. seje Občinskega sveta Laško z dne 5. 7.  
              2017 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 21. seje z dne 5. 7. 2017. 
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Številka:  032-13/2017 
 
 

AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 21. seje Občinskega sveta Laško z dne 5. 7.  
              2017 

 
Predlagano je bilo, da bi se realizacija pošiljala svetnikom v roku 30 dni od seje občinskega sveta, 
tako kot to velja za zapisnik. Pojasnjeno je bilo, da je v poletnih mesecih zaradi dopustov težje 
realizirati morebitne pobude, lahko pa bi se v primerih, ko je med dvema sejama daljše časovno 
obdobje, svetnikom vmes poslala delna realizacija. Možno pa bi bilo tudi, da se posamezni 
pridobljeni odgovori pošljejo svetnikom sproti, celotna realizacija pa se kot do sedaj pošlje skupaj 
s sejnim gradivom. O tem se bo še razmislilo in se dogovorilo na usklajevanju s svetniškimi 
skupinami.  
 
Predlagano je bilo tudi, da se naredi operativni načrt glede poplavne ogroženosti. V zvezi s to 
tematiko je bilo pojasnjeno, da sta bila župan in vodja Oddelka za gospodarske javne službe, 
okolje in prostor na sestanku pri direktorju Direktorata za vode skupaj s predstavniki iz Celja, v 
naslednjih dneh pa naj bi se dobili še pri ministrici za okolje in prostor, kjer naj bi sklenili 
memorandum o pričetku postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za dela na Savinji od 
Marijagraškega ovinka dolvodno 1,5 km. Občina se je obrnila na gospoda Fazarinca in Skutnika, 
ki sta strokovnjaka za poplavno varnost; izvaja se projektiranje ukrepov za zaščito samega mesta 
Laško in dolvodno do Zidanega Mosta.  
 
Izpostavljene so bile tudi male čistilne komunalne naprave: po uredbi iz leta 2015 bi morali biti na 
državni ravni izvedeni operativni in akcijski načrti, ki pa jih še ni, kljub temu, da se bliža leto 2021. 
V zvezi s tem področjem je bilo povedano, da za čistilne naprave pod 2000 PE ni zagotovljenih 
evropskih sredstev, zato na ministrstvu potekajo dogovori, da bi se financirale delno iz državnega 
in delno iz občinskega proračuna oz. z dolgoročnimi brezobrestnimi krediti. Potrebno je obvestiti 
gospodinjstva, na kakšen način bodo odvajali odpadne vode-  ali bodo to MKČN (male komunalne 
čistilne naprave) ali bodo priključena na kanalizacijski sistem. 
 
Na prejšnji seji je bila podana pobuda za namestitev voznih redov na avtobusni postaji na 
posebne pokrite table; v tem smislu bi morali glede na dve veliki zdravilišči in pomembno križišče 
v Zidanem Mostu razmišljati tudi o enotnem pristopu v občini, in sicer tako, da bi se za obvestila 
in oglase naredile tipske table dveh velikosti, ki bi se postavile na avtobusnih postajah, na 
določenih lokacijah po krajevnih skupnostih, ... Razmisliti bi bilo treba o finančnem vložku občine 
ter o sofinanciranju.  
 
Opozorjeno je bilo na moteče veje dreves na Ploščadi prijateljstva, ki še vedno niso urejene.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Robert Medved – SDS, 
Tina Rosina Košir – direktorica OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 21. redne seje z dne 5. 7. 2017.  
 
Številka:  032-13/2017 
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AD B3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Laško – skrajšani postopek  

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

SKLEP: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško v predloženi vsebini. 

 
Številka: 371-08/2017 

 
 

AD B3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Laško – 2.  
               obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Matej Kovačič iz Geodetskega zavoda Celje. 
 
Na vprašanje ali so bili v predlogu proračuna že upoštevani višji prihodki iz nepremičnin, je bilo 
odgovorjeno, da ne.  
 
Izpostavljeni so bili gasilski domovi, za katere je bilo pojasnjeno, da odmera ni potrebna, ker gre 
za oprostitev po zakonu o stavbnih zemljiščih (objekti za potrebe obrambe, verske skupnosti, 
verske dejavnosti in diplomatska konzularna predstavništva). 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini 
Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka: 007-04/2017 
 
*Pride Pavel Teršek (21 prisotnih) 

 
 

AD B3/3 Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Tomaž Novak. 
 
Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je izpostavil: 

- 2. odst. 8. člena: v navedbi, da se »pogrebni sprevod prične z nosilcem državne zastave 
z žalnim trakom ali s črno zastavo in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja 
verski obred« bi morala besedo »in« nadomestiti vejica in besedilo »sledi nosilec 
cerkvenega …«; 
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- 1. odst. 14. člena: Določilo »Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba 
oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.« poraja 
vprašanje, ali lahko nekdo pridobi pooblastilo za vsa takšna dejanja … 

- 1. odst. 21. člena: Zadnji del določila »Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza 
pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med 
naročnikom, predvidoma med 8. in 18. uro.« bi spremenili tako, da bi bilo predvideno 
obratovanje med 8. in 19. uro v poletnem in med 8. in 18. uro v zimskem času.   

 
Glede zadnjega predloga je bilo pojasnjeno, da se lahko poletni obratovalni čas podaljša, vendar 
bo to vplivalo tudi na ceno, zato je bilo dogovorjeno, da je ustreznejše določilo »oziroma po 
dogovoru z upravljavcem«.  
 
V nadaljevanju razprave je bilo izpostavljeno, da dodatne storitve prinesejo zvišanje cen, zato bi 
bilo prav, da se pri SOS-u in ZOS-u, ki spremljata in sodelujeta sprejemanje zakonodaje, preveri 
korektnost take zakonodaje, ki bo posledično prinesla višje stroške našim občankam in občanom.  
  
Pojasnjeno je bilo, da trenutno ta odlok ne prinaša finančnih sprememb. Ko pa bo v veljavi nova 
metodologija za oblikovanje cen, pa bo potrebno pripraviti nov cenik. Glede na to, da je potrebno 
zagotoviti 24-urno dežurno službo, bo zagotovo prineslo finančno spremembo za lokalno 
skupnost in svojce pokojnih.  
 
Izpostavljen je bil 24. člen, kjer je določeno, da se odlaganje smeti in odpadkov izven za to 
določenega prostora kaznuje z globo. V zvezi s tem je bilo postavljeno vprašanje, kdo to 
nadzoruje, opozorjeno pa je bilo, da se v zabojnike na pokopališčih odlagajo tudi ostale smeti, ki 
tja ne sodijo. Odgovorjeno je bilo, da bo za nadzor odloka pristojen medobčinski inšpektorat.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Robert Medved – SDS, Zvonko Gračner – Lista 
gasilcev OL, Stanko Selič – Neodvisni, Tomaž Novak – Komunala Laško, Andrej Kaluža – OU, 
Franc Zdolšek – župan.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Laško 

v 1. obravnavi v predloženem besedilu. 
2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala pri 

pripravi odloka za 2. obravnavo. 
 
Številka: 007-05/2017 
 
 

AD B4/1  Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.  
                junija 2017 z oceno realizacije za leto 2017 

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

SKLEP: 
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Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 
1. januarja do 30. junija 2017 z oceno realizacije do konca leta 2017. 
 
Številka: 410-28/2015 
 
 

AD B4/2  Predlog Odloka o proračunu za leto 2018 – 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Bojana Kustura. Povedala je, da so še v 
oktobru potekala pogajanja med SOS in vlado glede višine povprečnine, na kar je vlada pristala 
na dvig povprečnine na 551 EUR, kar pomeni 3,4% zvišanje, to je 226.000 EUR več kot je bilo 
predvideno v gradivu za 1. obravnavo. Ko bo navedeno tudi uradno objavljeno, bo to upoštevano 
pri pripravi gradiva za 2. obravnavo. Pri tem bodo upoštevane tudi nekatere druge spremembe, 
in sicer načrt razvojnih programov (NRP) za zaščito in reševanje bo nekoliko znižan zaradi 
uskladitve s prijavo na razpis, spremenjen bo NRP za obnovo cest krajevnih skupnosti po delilniku 
– zdaj bo za vsako KS posebej, za kar bo dodana nova proračunska postavka. Do 2. obravnave 
bodo usklajeni tudi prihodki in odhodki iz naslova razpolaganja z nepremičnim premoženjem z 
načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem, uskladiti pa je potrebno tudi področje krajevnih 
skupnosti.  
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je poudaril, da bi bilo zaradi številnih večjih 
prireditev, ki potekajo v Laškem, potrebno realizirati ideje o vsaj dveh hostlih, ki bi zagotavljala 
dodatne nočitvene kapacitete. Dobrodošlo bi bilo odprtje vrta in pivnice v objektu Savinja, ki se 
sicer uporabljata za nekatere prireditve, vendar kljub temu ostajata neizkoriščena.  
 
Predsednik odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je izpostavil: 

- str. 143: za obnovo cest po KS-ih je v obrazložitvi naveden znesek 152.500 EUR, v NRP-
jih pa znesek dobrih 156.000 EUR; predlagal je, da se do 2. obravnave naredijo NRP-ji za 
vsako KS posebej;  

- pospešiti bi bilo treba ureditev obrtne cone (na desni strani naj bi bila zemljišča že 
pridobljena) 

- za rekonstrukcijo ceste Market Tuš – Gratex v obrazložitvi ni navedeno, da naj bi bila 
izvedena v letu 2018 – to naj se dopolni; 

- v besedilu načrtovanja tematskih poti je potrebno spremeniti letnico iz 2017 na 2018; 
- pri tekmovanju za najlepše urejene vasi in objekte so vsako leto težave, predvsem pri 

pridobivanju ljudi, ki bi sodelovali; razmisliti je potrebno ali je tekmovanje v takšni obliki še 
smiselno ali bi se dalo kako spremeniti; 

- v zvezi z vzdrževanjem grobov vojnih žrtev je bil na odboru sprejet sklep, da so poleg 
veteranskih organizacij za to pristojne tudi krajevne skupnosti, kar iz gradiva ni razvidno; 

- predviden je prikazovalnik hitrosti »Vi vozite …« - ali gre za novega, ki bo nadomestil 
starega ali bosta dva in če je v tem primeru to smiselno, saj se lahko merilnik po nekem 
obdobju prestavi na drugo lokacijo? 

 
Glede prikazovalnika hitrosti je bilo pojasnjeno, da bosta dva, in sicer bo novi nameščen v Rimskih 
Toplicah. Novi poleg merjenja hitrosti šteje tudi promet. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti in društva je povedal, da je bila na odboru 
izpostavljena kolesarska pot Tremerje – Laško, za katero so pridobili pojasnilo, da gre za državni 
projekt, ki naj bi bil izveden v naslednjem letu. Izpostavljena je bila tudi dolgoletna želja po 
nogometnem igrišču oz. stadionu v Debru, ki pa jo še vedno zavira problematika lastništva 
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zemljišč. Odborniki so bili seznanjeni tudi s problematiko energetske obnove in lastništva dvorane 
Tri lilije.  
 
V razpravi je bilo omenjeno, da je potrebno doreči še zadeve okrog ureditve tenis igrišča v Marija 
Gradcu, telovadnice v OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice ter prizidka k Zdravstvenemu domu 
Laško.  
 
Glede na to, da so prihodnjo jesen lokalne volitve, se bo pripravil tudi predlog proračuna za leto 
2019, da se bodo lahko izpeljali vsi načrtovani projekti (predvsem tisti, ki bodo sofinancirani iz 
določenih skladov).  
 
Opozorjeno je bilo, da se v proračun umesti tudi kadrovski načrt.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Bojan Šipek – MMOL, 
Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018 v 1. 

obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 v 

predloženi vsebini. 
 
Številka: 410-13/2017 
 
 

AD  B4/3  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – VI.  
                 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 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško 
za leto 2017 – VI. dopolnitev v predloženi vsebini. 
 
Številka:  478-33/2016 
 
 

AD B4/4  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 4. 2017 do  
               31. 8. 2017 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Andrej Flis. 
 
Glede projekta prenove športnega poda v telovadnici PŠ Debro je bila podana pripomba, da je 
šola stara komaj 12 let, zato bo treba pri izvedbi del zagotoviti večji nadzor. Pojasnjeno je bilo, da 
je bil položen pretanek parket, ker se ni računalo na takšno obremenitev. Sicer pa se bo zaenkrat 
prenavljal le športni pod v OŠ Laško.  
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V razpravi sta sodelovala Marjan Kozmus – SD in Dimitrij Gril – OU. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije 
za obdobje od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017. 
 
Številka:  021-02/2015 
 
 

AD B 5/1  Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Dimitrij Gril. Dvig cene za 1. starostno obdobje 
je 9,4%, kar znaša 41,16 EUR, za 2. starostno obdobje 4,8%, kar znaša 16 EUR, za kombinirani 
oddelek pa 6,4%, kar znaša 23 EUR. Poudaril je, da je najvišja cena, ki jo plačujejo starši 77% te 
cene, vendar pa v tem razredu npr. v 1. starostnem obdobju dejansko ni nobenega starša, nekaj 
staršev je v razredu, ki plačuje 66% cene (dvig cene za 27 EUR), večinoma pa jih plačuje 53% in 
manj (največ jih je v razredu, kjer se plačuje 35% cene). Če bi posplošili, bi lahko rekli, da cca 
70% cene vrtca plačuje občina, 30% pa starši. Navzočim je dvig cene predstavil še s tabelami:  
 

DNEVNI PROGRAM Stara cena Nova cena Razlika v 
ceni 

 

PRVO STAROSTNO OBDOBJE 

(oddelki od 1. do 3. leta) 

 

436,00 EUR 
 

477,16 EUR 
 

41,16 EUR 
 

9,4 % 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 

(oddelki od 3. leta do vstopa v šolo) 

 

330,00 EUR 

 

346,00 EUR 

 

16,00 EUR 

 

4,8 % 

KOMBINIRANI ODDELKI 359,00 EUR 382,00 EUR 23,00 EUR 6,4 % 

 

POLDNEVNI PROGRAM Stara cena  Nova cena Razlika v 
ceni 

 

PRVO STAROSTNO OBDOBJE 

(oddelki od 1. do 3. leta) 

 

405,00  EUR 
 

443,75  EUR 
 

38,75 EUR 
 

9,5 % 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 

(oddelki od 3. leta do vstopa v šolo) 

 

307,00  EUR 

 

321,78  EUR 

 

14,78 EUR 

 

4,8 % 

KOMBINIRANI ODDELKI 334,00  EUR 355,26  EUR 21,26 EUR 6,5 % 

 

Povišanje v EUR 

Odstotek 1. starostno 
obdobje 

2. starostno 
obdobje 

Kombinirani oddelki 

0 %    

10% 4,1 1,6 2,3 

20 % 8,2 3,2 4,6 

30% 12,3 4,8 6,9 

35 % 14,4 5,6 8,05 

43 % 17,7 6,88 9,89 

53 % 21,8 8,48 12,19 
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66 % 27 10,56 15,18 

77 % 31,7 12,32 17,71 

Število otrok 120 327 76 

 
 
Predlagano je bilo, da se omenjeni izračuni v prihodnje predstavijo že v samem gradivu, da bodo 
zadeve bolj razumljive.  
 
V razpravi je sodeloval Robert Medved – SDS. 
 
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:  602-44/2017 
 
 

AD B 6/1 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Glasbene šole  
                Laško – Radeče 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Glasbene šole Laško-Radeče kot 
nadomestni član - predstavnik ustanoviteljice imenuje Kristian Kolman. 
 
Številka:  032-09/2017 
 
 

AD B 6/2 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda OŠ Antona  
               Aškerca Rimske Toplice 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske 
Toplice kot nadomestni član - predstavnik ustanoviteljice imenuje Gregor Ivšek. 
 
Številka:  032-09/2017 
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AD B 6/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Janko Cesar. Izpostavil je odločitev komisije, da se glede na dodatna 
pridobljena pojasnila v obrazložitvi predloga za Jožeta Senico izvzameta sporni navedbi, da je bil 
Jože Senica leta 2001 državni prvak (9. odstavek obrazložitve) ter da je društvo sodelovalo na 
svetovnem prvenstvu v Angliji (11. odstavek obrazložitve).   
 
*Odide Milena Dobršek (20 prisotnih) 
 

V razpravi je bilo izpostavljeno, da je bila korespondenca med člani komisije posredovana ostalim 
svetnikom in verjetno še drugim, ker je javnost že seznanjena o izpostavljeni problematiki. V 
kolikor nastopi dvom o dejstvih, ki so v obrazložitvi, bi jih bilo potrebno utemeljiti z dokazi.  
 
V razpravi je Marjan Kozmus izpostavil pomen in vrednotenje občinskih priznanj. V kolikor  se 
samo zazna dvom o dejstvih, ki jih je napisal predlagatelj, in ne nazadnje se potem tudi dokaže, 
da dvomljivi podatki obstajajo, bi morala komisija zavrniti predlagatelja, ki je posredoval predlog 
za priznanje. Zaradi teh okoliščin bo glasoval proti podelitvi omenjenega priznanja Jožetu Senici. 
 
Pojasnjeno je bilo, da se je komisija odločila, da bo kljub omenjenima spornima navedbama 
upoštevala kandidaturo Jožeta Senice, saj ti dve navedbi nista bistveni za namen, za katerega 
se podeljuje priznanje. Senici ne bo podeljeno priznanje za tekmovalne dosežke, temveč za 
dolgoletno prizadevno in uspešno delo na področju jadralnega padalstva in za doprinos k razvoju 
društva in samega kraja, občine in tudi delovanja izven meja občine. Senica je bil pionir na tem 
področju in mentor številnim mladim padalcem.  
 
Glede sporne navedbe osvojitve naziva državnega prvaka leta 2001 je bilo še pojasnjeno, da je 
bil kot dokaz na ogled prinesen pokal, na katerem je pisalo "Državno prvenstvo - točnost 
pristajanja - 1. mesto", je pa bilo naknadno ugotovljeno, da organizator tega prvenstva ni bila 
Letalska zveza Slovenije, ker naj bi prišlo do spora med zvezo in domačini, ki so to prireditev 
pripravili. 
 
Komisija je do sedaj zaupala predlagateljem glede verodostojnosti navedb v obrazložitvah, bo pa 
v bodoče zahtevala dokazne listine za vse navedene nazive, ki naj bi jih osvojili predlagani 
kandidati.  
 
V razpravi sta sodelovala Marjan Kozmus – SD in Janko Cesar – SLS. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (19 ZA, 1 PROTI) sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Zlati grb se podeli Gorazdu Šetini za uspešno dolgoletno delo na športnem in 

kulturnem področju. 
2. Srebrni grb se podeli Jožetu Senici za prizadevno in uspešno delo na področju 

jadralnega padalstva. 
Srebrni grb se podeli Planinskemu društvu Laško za 95 let uspešnega delovanja. 

3. Bronasti grb se podeli Mateji Škorja za prizadevno in uspešno delo področju 
glasbene umetnosti. 

 
Številka:  430-21/2017 
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AD B 6/4 Izvolitev elektorjev za volitve v državni svet 

 
*Pride Milena Dobršek (21 prisotnih) 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško soglaša, da se v komisijo za tajno glasovanje za izvolitev elektorjev 
imenujejo Robert Medved, Matjaž Pikl in Marko Šantej.  
  
Številka: 041-01/2017 
 
Župan je člane sveta pozval, da pri mizi predsedujočega prevzamejo glasovnico, in jo izpolnjeno 
oddajo v volilno skrinjico. Določil je 10 minutni odmor - komisija v tem času prešteje glasovnice 
in pripravi zapisnik o tajnem glasovanju ter poročilo o ugotovitvi izida tajnega glasovanja, ki sta 
sestavni del tega zapisnika. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje poročilo komisije o ugotovitvi izida tajnega glasovanja 

za izvolitev elektorjev za volitve v državni svet v 5. volilni enoti.  
2. Občinski svet Laško je za elektorje izvolil: 

• Janeza Benedeka, 

• Janka Cesarja, 

• Marijo Zupanc. 
3. Imena izvoljenih elektorjev se posredujejo volilni komisiji 5. volilne enote, s 

sedežem v Celju. 
 
Številka: 041-01/2017 
 
 

AD B7 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja: 
 

- Pobuda za rekonstrukcijo ceste Sevce – Brezno; 
- V križišču na Breznem pri transformatorju že pol leta stojijo stožci zaradi jaška, ki ga je 

potrebno zabetonirati – kako je s to zadevo? 
- Pobuda za enotne oglasne table po krajevnih skupnostih (sedaj so različne, ponekod jih 

ni – npr. avtobusna in železniška postaja, Rimske Toplice, Zidani Most); 
- Pobuda za uskladitev komemoracij, ki bodo ob 1. novembru; 
- Pobuda za posodobitev statističnih podatkov na občinski spletni strani ; 
- Pobuda za pripravo enotnih obrazcev za vlaganje amandmajev v zvezi z drugo obravnavo 

občinskega proračuna; 
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- Pobuda, da se preveri, koliko oseb se še ukvarja z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; ker 
ta dejavnost upada, naj se na SOS in ZOS naslovi dopis, v katerem se predlaga, da se 
pripravi pobuda za spremembo zakonodaje glede plačevanja prispevkov za to dejavnost 
(iz 32 EUR so se prispevki dvignili na 65 EUR mesečno, ne glede na uspešnost prodaje);  

- Pobuda za ureditev pločnika od šole Šentrupert; 
- Pobuda za ureditev ceste Tevče – Šentrupert; 
- Pred kratkim sta bili dve mednarodni prireditvi v dvorani Tri lilije; smetnjaki, ki so bili na 

novo nameščeni, so majhni in ne zadostujejo za smeti ob takšnih večjih prireditvah; pri 
dvorani in na relaciji od dvorane do zdravilišča bi bilo potrebno v času prireditev zagotoviti 
bolj pogosto praznjenje;  

- Izpostavljena je bila problematika v zvezi s pridobivanjem sredstev za delovanje društev 
preko občinskih razpisov: razpisi so za športna in kulturna društva ter socialo, ni pa razpisa 
za društva, ki se ukvarjajo z razvojem turizma (turistično in hortikulturno društvo);  

- Na občinski spletni strani je objavljena analiza pripomb in predlogov v zvezi s 3. razvojno 
osjo; gre za obsežen dokument na več kot 150 straneh, v katerem so zbrani predlogi in 
pobude občin, ki so ob trasi, posameznikov in gospodarskih družb; lansko leto je bil na 
novembrski seji občinskega sveta sprejet sklep, da se le-ta strinja z javno razgrnitvijo in s 
predlogom variant,  s tem, da se je potrebno pogovarjati o določenih optimizacijah, da bi 
bilo čim manj vplivov na ljudi in na okolje; v tem dokumentu ni omenjene Občine Laško, 
da bi poslala kakšen dopis ali predlog, največ vprašanj in pobud pa je s strani laške civilne 
iniciative; na takratni seji občinskega sveta je bilo predlagano, da se preveri stopnjo 
onesnaženosti zraka ob cestah; ker je potrebno meritve izvajati celo leto zaradi letnega in 
zimskega obdobja, se prosi za potrditev, ali se meritve izvajajo, in rok, kdaj naj bi prejeli 
zaključne rezultate meritev.  

- Kako daleč je dogovor z vodarji glede sanacije usadov na lokalni cesti Vrh nad Laškim – 
Mišji Dol? 
Odgovorjeno je bilo, da je bilo že na odboru pojasnjeno, da je potekal sestanek z rečnim 
nadzornikom, kjer je bilo dogovorjeno, da se za vse usade pridobi dokumentacija za 
pridobitev vodnega soglasja, da se bo lahko šlo v izvedbo;  

 
Podana je bila zahvala za zasaditev krožišča v Rimskih Toplicah.  
 
V razpravi so sodelovali: Zvonko Gračner – Lista gasilcev OL, Robert Medved – SDS, Matjaž Pikl 
– DeSUS, Martin Klepej – SDS, Bojan Šipek – MMOL, Marko Šantej – MMOL, Janko Cesar – 
SLS, Marija Zupanc – SMC, Andrej Kaluža – OU, Franc Zdolšek – župan.  
 
 

AD B7 Razno 

 
Župan je navzoče povabil na komemoracije ob dnevu spomina na mrtve, na odprtje energetsko 
prenovljenih podružničnih šol Jurklošter in Sedraž, prenovljene kuhinje v Vrtcu Laško ter na ostale 
dogodke, ki se bodo zvrstili ob občinskem prazniku.  
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 19.40. 
 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/


OBČINA  LAŠKO 
OBČINSKI SVET 

 

 Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40 13 
 e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220  

Tanja Grabrijan                                  
                      Župan Občine Laško 

     Franc Zdolšek 
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