
 
 
 

 

Št.: 032-07/2020  
Datum: 13. 5. 2020  
 

Z A P I S N I K 
 
9. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 13. 5. 2020, ob 17. uri, v Modri dvorani 
Kongresnega centra Thermane Laško. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 22 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost je opravičil Robert Medved. 
 
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. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

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

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

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

6.  Stanka Jošt Oddelek za gospodarske dejavnosti 

7.  Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

   

 Ostali vabljeni:  

8.  Jerica Laznik Mokotar Vrtec Laško 

9. Andrej Podpečan OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

10. Marko Sajko OŠ Primoža Trubarja Laško 

11. Tina Belej STIK Laško 

12. Janja Knapič Zdravstveni dom Laško 

13. Matej Kovač Geodetski zavod Celje, d. o. o. 

14.  Tomaž Novak Komunala Laško 

   

 Tisk, TV:  

15. Boža Herek TV Krpan 

16.  Robert Gorjanc NT - RC 

17. Špela Juhart TV Laško 

 
 

AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
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Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 9. redno sejo Občinskega sveta Laško, 
sklicano na dan 13. 5. 2020, se sprejme v predlagani vsebini. 
 
Številka: 032-07/2020 
 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:    
 

1. Sprejem zapisnika 8. seje z dne 12. 2. 2020 
 
2. Realizacija sklepov 8. seje z dne 12. 2. 2020 

 
3. Področje družbene dejavnosti 

3/1 Zaključna poročila za leto 2019: 
a. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
b. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
c. Vrtec Laško 
d. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
e. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 
f. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
g. JZ Zdravstveni dom 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 2020 
3/2 Informacija v zvezi z aktivnostmi glede bivše poslovne stavbe CSD Laško 
 

4. Področje kmetijstva in podeželja 
4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2019 

 
5. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti 

5/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2019 in plan                                   

      gradnje za leto 2020 

5/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto  2020 
5/3 Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo        

      komunalno opremo na območju občine Laško - 1. obravnava 

 

6. Področje proračuna in javnih financ 
6/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2019 - skrajšani  
      postopek 

 
7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja 

7/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Vrtca Laško 
7/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
7/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Knjižnice Laško 
7/4 Predlog Sklepa o imenovanje članov Nadzornega sveta Komunale Laško 
7/5 Predlog Sklepa o imenovanje članov Sveta OI JSKD Laško 
 

8. Vprašanja in pobude 
 

9. Razno 
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AD  B 1  Sprejem zapisnika 8. seje Občinskega sveta Laško z dne 12. 2. 2020 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 8. seje z dne 12. 2. 2020. 
   

Številka:  032-03/2020 
 
 

AD  B 2  Sprejem realizacije sklepov 8. seje Občinskega sveta Laško z dne 12. 2. 2020 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 8. redne seje z dne 12. 2. 2020.  
 
Številka:  032-03/2020 
 
 

AD B 3/1  Zaključna poročila za leto 2019: 
a. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
b. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
c. Vrtec Laško 
d. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
e. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 
f. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
g. JZ Zdravstveni dom 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 2020 

 
Uvodno obrazložitev, ki je bila povzeta po predstavitvi poročil in razpravi, ki je potekala na Odboru 
za družbene dejavnosti in društva, je predstavil predsednik odbora Enej Kirn. Izpostavil je predvsem: 
 
GLASBENA ŠOLA LAŠKO RADEČE 
Ravnateljica Rosana Jakšič je izpostavila, da so odpovedali vse dogodke v izvedbi Glasbene šole 
Laško-Radeče. Odboru je pojasnila, da nadstandardni program plesa financira Občina Laško; le-ta 
zajema predšolsko plesno pripravljalnico za otroke stare 5 let. Redni program glasbenih šol namreč 
zajema plesno pripravljalnico, v katero se lahko vpišejo otroci od 6 leta naprej. Plesni oddelek ima 
zelo močan vpis, saj ga trenutno obiskuje okoli 160 otrok. Glede odpovedi dveh učiteljev je pojasnila, 
da sta bili odpovedi sporazumni in da sta odšla na drugo šolo. Glede presežkov odhodkov nad 
prihodki je odgovorila, da so čisto na koncu leta kupili še en pianino, saj so organizirali večjo 
prireditev, v sklopu katere so gostili glasbenike iz cele Slovenije in prejeli za izvedbo precej pohval. 
Na odboru je bila podana pobuda, da bi v prihodnjem šolskem letu dali večji poudarek vpisu na nizka 
trobila, ki jih potrebujejo pihalne godbe. Odgovorjeno je bilo, da se je nivo vpisa znižal in se zdaj 
lahko v glasbeno šolo vpisujejo otroci od 6 leta naprej – le ti pa se zaradi specifike glasbila ne morejo 
odločiti za trobila. Dejstvo je tudi, da je trend vpisa na kitaro, klavir, prečno flavto, tolkala … Tudi 
sami imajo interes za trobila za svoje orkestre, zato skušajo usmeriti učence iz višjih razredov, da bi 
se v nadaljevanju odločili za ta glasbila. 
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VRTEC LAŠKO 
Ravnateljica Jerica Laznik Mokotar je povedala, da je vedno več vpisov otrok s posebnimi potrebami, 
trenutno je vpisanih 13 takšnih otrok. Vsako leto izvedejo nekaj investicij. Poudarila pa je tudi 
zahtevno financiranje zaradi neplačnikov vrtca - staršev. Trudijo se, da pridobijo čim več teh sredstev 
z izterjavami.  
Odbornikom je pojasnila, kaj pomeni navedba v poročilu, da še vedno ne zadostijo določbam 
Pravilnika o predpisani notranji talni igralni površini na otroka in da mora občina ustanoviteljica 
pridobiti soglasje za dovoljeni manjši normativ. Odgovorjeno je bilo, da je na vsakega otroka točno 
določeno število m² in da lahko ob soglasju ministrstva delujejo po nižjem normativu, če ne morejo 
zagotoviti talne igralne površine. Ker je v Vrtcu Rimske Toplice najnižji normativ na otroka, se zdaj 
pripravlja investicija za prizidek k obstoječi stavbi. Na vprašanje zakaj v zadnjih štirih letih upada 
število vpisanih otrok je odgovorila, da je vpisnih mest dovolj. Gre za obliko oddelka oziroma skupine, 
ki mora ustrezati normativom in hkrati biti čim bolj optimalna, glede na število in starost otrok, ki so 
vpisani. Dejstvo pa je, da demografsko pada število otrok, kar pa zaenkrat ne pomeni, da bi zaradi 
tega imeli "višek" kadra.  Vsako leto imajo nekaj zaposlitev za določen čas. 
 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE 
Tudi ravnatelj Andrej Podpečan je povedal, da se povečuje število otrok s posebnimi potrebami (cca 
10 % takšnih otrok). Tudi v letošnjem šolskem letu ne deluje podružnična šola v Lazišah, ker se je 
lansko leto vseh 6 otrok vpisalo v matično šolo. Povedal je, da so imeli prometno nesrečo z novim 
kombijem, za katero niso bili krivi. Ker kombi ni bil več v voznem stanju, bodo nabavili novega. Iz 
zavarovalnice so dobili denar, razliko do cene novega kombija bo krila Občina Laško. Izrazil je veliko 
željo po izgradnji nove telovadnice (po normativih primanjkuje 50 % telovadnice na število otrok) in 
tudi po povečanju kuhinje (po normativih primanjkuje tudi 50 % kuhinje). Gradbeno dovoljenje še 
velja, saj je vezano na fazno gradnjo (dokončana je bila 1. faza). Glede vozačev iz smeri Jurkloštra 
je pojasnil, da so vozila prilagojena vsem podvozom, bo pa nastal problem kasneje, ko naj bi se 
cesta na Globokem zaprla zaradi obnove. Takrat se bo prevoz z avtobusom izvajal čez Vrh nad 
Laškim. Na vprašanje zakaj imajo kot prihodek navedeno refundacijo s strani Vrtca Laško je 
odgovoril, da šolska kuhinja zagotavlja obroke na podružnični šoli v Sedražu in Jurkloštru tudi za 
enoti vrtca, ki delujeta v prostorih podružničnih šol.   
 
OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO 
Ravnatelj Marko Sajko je izpostavil, da se njihov kolektiv stara in da bo v naslednjih letih precej 
upokojitev. Tudi pri njih se povečuje število otrok s posebnimi potrebami. Opažajo, da se vsako leto 
povečujejo materialni stroški (računalniška oprema, izobraževanja …). Povedal je še, da so z 
letošnjim letom prepovedali uporabo mobitelov v šoli - ukrep je imel zelo pozitivne učinke. V razpravi 
na odboru je bila izpostavljena problematika usklajevanja urnika zaradi dveh različnih lokacij - gre 
za matično šolo in PŠ Debro. Problem je pri izbirnih vsebinah (5. in 6. razred). Učitelji se morajo 
menjavati v glavnih odmorih in je urnik zelo težko uskladiti. Glede posodobitve sistema varovanja 
šole je ravnatelj pojasnil, da imajo star sistem varovanja šole (Prosignal), ki je vezan na kuhinjo, kjer 
je glavni varovalni del. Ob izgradnji nove kuhinje bi se varovalni sistem obnovil. Glede gradnje 
kuhinje je zaradi lokacijske preveritve potrebno počakati na odgovor s strani ministrstva, sledila bo 
javna razgrnitev in na koncu potrditev občinskega sveta. Dela so predvidena za začetek julija, saj se 
morajo dela izvajati v času šolskih počitnic. Tudi pri njih se povečuje število otrok s posebnimi 
potrebami, specialnih pedagogov pa je vedno manj - pomagajo si z zaposlitvijo logopedov. Vedno 
več je otrok starih od 6 do 8 let, ki socialno zelo zaostajajo v razvoju.   
 
STIK 
Direktorica Tina Belej je na vprašanje odbornikov ali so predvidene kakšne nove zaposlitve je 
odgovorila, da trenutno s tem kadrom lahko pokrivajo celotno dejavnost. Predlagano je bilo, da bi v 
naslednjem poročilu pripravili grafične prikaze o obiskovalcih tudi po letih, kar bi bila prav tako zelo 
zanimiva informacija. Na vprašanje kaj se bo zgodilo z dvema zaposlenima, ki sta zaposlena za 
nedoločen čas in sta financirana preko projektov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT), ko se bodo projekti zaključili, je  odgovorila, da so se z ustanoviteljico dogovorili za 
povečanje obsega plač in bodo tako lahko zagotovili zaposlitev tudi v primeru, da se projekti MGRT 
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zaključijo. Predvideno pa je, da se bo izvajanje projektov nadaljevalo, saj so to t. i. razvojni projekti. 
Na vprašanje zakaj se v Muzeju Laško ni zagotovil zadosten obseg plač za dva zaposlena je 
odgovorila, da se je ustanoviteljica odločila, da financira plačo le za enega zaposlenega. Novi projekt 
"Digitalizacija kulturne dediščine" pokriva plače za dva zaposlena za nadaljnji dve leti. Glede 
presežka sredstev je pojasnila, da je le-ta od prihodkov na trgu in povračila sredstev za projekte s 
strani ministrstva, ki so jih prejeli na koncu leta. 
 
ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 
Direktorica Janja Knapič je izpostavila, da so uredili eno novo ambulanto v Laškem in da se je celotna 
uprava doma selila v kontejnerje. Največji razlog za presežek prihodkov nad odhodki je porodniški 
stalež zdravnice in tudi nje same ter daljši bolniški stalež enega izmed zdravnikov. Na vprašanje 
zakaj pri predstavitvi ni vključeno delovanje ambulante v Jurkloštru je pojasnila, da je ambulanta v 
Jurkloštru zaprta, ker ne morejo zagotoviti zdravnika, ki bi delal v ambulanti. Na strokovnem svetu 
so se odločili, da do nadaljnjega ambulanto zaprejo in bodo ta predlog podali Svetu zavoda 
Zdravstvenega doma Laško.  
Na vprašanje zakaj ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka je pojasnila, da je idejni 
projekt pripravilo podjetje Esplanada, inženiring in projektiranje, d. o. o. Na osnovi idejnega projekta 
so v ZD že začeli izvajati določene zadeve. V letu 2019 je bila na Upravni enoti Laško vložena vloga 
za gradbeno dovoljenje, ki je bila zavrnjena, ker projekt ni bil v skladu z lokacijskim načrtom oz. 
prostorskim aktom, saj gradnja takšnega prizidka na predvidenih parcelah sploh ni mogoča. V 
decembru je bila lokacijska preveritev poslana na MOP. V februarju je bilo podano negativno mnenje 
MOP-a. Zaradi vsega tega mora Občina sedaj pripraviti spremembo OPPN-ja. Vse to bo sedaj 
bistveno podaljšalo čas začetka gradnje prizidka. V zvezi z zapleti pri gradnji prizidka k ZD Laško je 
odbor sprejel dva sklepa: 

1. Odbor za družbene dejavnosti in društva predlaga, da se v zvezi zavrnitvijo gradbenega 
dovoljenja oziroma postopkom vodenja investicije prizidka ZD Laško ugotovi kdo je 
odgovoren za napako v postopku vodenja oziroma izvedbe investicije, kakšna škoda je 
nastala Občini Laško oziroma ZD Laško in morebitna podlaga za odškodninsko, 
disciplinsko oziroma drugo odgovornost osebe odgovorne za napako. V kolikor podlaga za 
odgovornost obstaja in je Občini Laško oziroma ZD Laško nastala kakšna škoda, naj se to 
odgovornost tudi uveljavi.  

2. Odbor za družbene dejavnosti in društva predlaga, da se natančno določijo roki  oziroma 
terminski plan izvedbe investicije ter odgovorne osebe na Občini Laško, zadolžene za 
izvedbo investicije, da se potek izvajanja investicije redno nadzoruje ter da se o tem kaj se 
dogaja s to investicijo redno poroča odboru in Občinskem svetu Laško. 

 
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE, ENOTA LAŠKO 
Polonca Teršek, pomočnica direktorice CSD Celje, Enote Laško, je izpostavila, da s 31. 12. 2020 
centri za socialno delo ne bodo več izvajalci socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. To 
je odločitev na državni ravni. Posledično bo morala Občina Laško z novim letom 2021 zagotoviti 
izvajalca, da se bo storitev lahko izvajala naprej. Poudarila je, da bi bilo potrebno razmisliti o nabavi 
sistema za evidentiranje ur za oskrbovalke pomoči družini na domu.  
 
Razprava: 
 
Ponovno je bilo izpostavljeno vprašanje, kaj bo z ambulanto v Jurkloštru v prihodnje. Knapičeva je 
ponovno povedala, da ambulante ne bo več - tako se je januarja odločil strokovni svet. Še vedno 
imajo možnost koristiti prevoz s kombijem do zdravnice v ZP Rimske Toplice. Na opozorilo, da se 
morajo potem pacienti čakati, da se skupaj nazaj odpeljejo s kombijem, je župan dodal, da lahko 
starostniki za prevoz do ZP Rimske Toplice uporabljajo taksi za starostnike. 
 
V razpravi so sodelovali: Janko Cesar – SLS, Janja Knapič – ZD, Franc Zdolšek – župan. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 



  6 

 
1. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti, Območne izpostave Laško, za leto 2019 v priloženi vsebini. 
 

2. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu JZ Glasbena šola Laško - 
Radeče za leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2019 
v višini 4.406,29 EUR pokriva iz presežka prihodkov preteklih let. 

 
3. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Vrtca Laško za leto 2019 v 

priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 1.550,20 EUR v letu 2020 nameni za nabavo neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev. 

 
4. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Osnovne šole Antona Aškerca 

Rimske Toplice za leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 1.174,00 EUR v letu 2020 nameni za nabavo neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev. 

 
5. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Osnovne šole Primoža Trubarja 

Laško za leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 605,84 EUR v letu 2020 nameni za nabavo neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev. 

 
6. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu JZ STIK – Center za šport, 

turizem, informiranje in kulturo Laško za leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 24.778,54 EUR, v letu 2020 nameni za nakup novega službenega avtomobila v 
višini 17.370,00 EUR in za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. 

 
7. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu JZ Zdravstveni dom Laško za 

leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 210.935,00 EUR v letu 2020 nameni za nabavo neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev. 

 
8. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Centra za socialno delo Celje, 

Enota Laško, za leto 2019 v priloženi vsebini. 
 

9. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Laško za leto 2019 v priloženi vsebini. 

 
10. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Uredniškega odbora Laškega 

biltena za leto 2019 ter s Finančnim načrtom in programom dela Laškega biltena za 
leto 2020 v priloženi vsebini. 

 
Številka:  032-05/2020 
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Dodatna razprava: 
 
Poveljnik štaba Civilne zaščite Laško je razložil, da so bile 10. maja pridobljene smernice za šole in 
vrtce. S strani države so bile zagotovljene samo zaščitne maske, zato je občinski štab izvedel 
nabavo ostale opreme za cca 14 dni. Nekatera oprema je težko dobavljiva – npr. brezstični 
termometri – vendar jih je štabu CZ uspelo pridobiti. Med epidemijo je štab CZ pridobil zaščitno 
opremo za CSD, ZD, RK in Dom starejših, da so lahko opravljali svoje delo. 
 
Ravnatelj Marko Sajko se je zahvalil za osnovno zaščitno opremo, ki bo zadostovala za začetek 
odprtja šole. Prva triada bo razdeljena v 11 skupin na MŠ, 6 skupin na PŠ Debro in v 2 oz. 1 skupino 
na ostalih PŠ. V vsaki skupini bo cca 15 otrok. Po šolah so označili koridorje, priporočene razmike 
so upoštevali pri pripravi učilnic in v jedilnicah. Glede vpisa je povedal, da v šolo prihaja malenkost 
manj otrok. PŠ Šentrupert zapušča 7 otrok, prihaja jih 8, PŠ Vrh nad Laškim zapuščata 2 otroka, 
prihaja jih 7. PŠ Rečica nima vpisa, je pa v vrtcu 8 otrok vstopnikov. 
 
Ravnatelj Andrej Podpečan se je zahvalil za zaščitno opremo ter pohvalil učitelje, ki so vzpostavili 
dober sistem za pouk na daljavo. Tudi oni so za pričetek pouka zarisali po šolah označili koridorje z 
varnostnimi razdaljami. Za prvo triado je predvidenih 6 skupin na MŠ, 2 skupini na PŠ Zidani Most, 
2 na PŠ Sedraž in 1 na PŠ Jurklošter. Glede vpisa je povedal, da bo v naslednjem šolskem letu cca 
10 otrok manj; manj otrok je vpisanih v PŠ Jurklošter in PŠ Zidani Most, v PŠ Sedraž pa je vpis 
stabilen. Na vprašanje, kako bo občina pripomogla k dostopu tople vode v sanitarijah, zagotovitvi 
mila in papirnatih brisač, ki jih zmanjkuje že v dopoldanskem času, je odgovoril, da je topla voda v 
vseh učilnicah in sanitarijah za 1. triado. Na začetku šolskega leta so imeli nekaj težav zaradi 
nesmotrne porabe brisačk, zato so nabavili stojala za brisačke že na začetku pojava koronavirusa.  
 
Ravnateljica Jerica Laznik Mokotar je povedala, da se v vrtec vrača 186 od 493 otrok, saj 38% 
staršev potrebuje varstvo. V oddelkih bo po 8-10 otrok, v enem 11. 95% zaposlenih se bo vrnilo na 
delo. Preklicali so vse starše, da so pridobili podatke od kdaj do kdaj bo posamezni otrok v vrtcu. 
Glede vpisa novih otrok je povedala, da so sprejeti otroci v vseh enotah, razen v Debru, kjer je 10 
otrok na čakalni listi. Večji vpis je bil tudi v enoti v Šentrupertu, kjer bodo oblikovali 2 skupini po 19 
otrok. V enoti na Vrhu ni bilo novih vpisov, vrtec pa tam obiskuje 15 otrok.  
 
Na vprašanje, kako se bo zaradi epidemije odpiral ZD, je direktorica Janja Knapič odgovorila, da 
zaenkrat sprejemajo le naročene paciente, deluje pa tudi NMP. Normativ zaradi nastale situacije je 
sprejem 4 pacientov na uro. Odprte so vse ambulante, na odprtje se pripravljajo tudi 
zobozdravstvene. Opozorila je na prostorsko stisko. Pred ZD imajo postavljen dodatni kontejner, ki 
pa v teh razmerah služi za sprejem in pregled potencialnih bolnikov s Covid 19. Pohvalila je 
zaposlene, ki so bili med prvimi pripravljeni pomagati v Bolnišnici Celje in Domu starejših v Šmarju 
pri Jelšah, kjer sta se dve medicinski sestri tudi okužili s Covid 19. 
 
Direktorica STIK-a je povedala, da so odpovedane vse prireditve, vključno s prireditvijo Pivo in 
cvetje. Pod vprašanjem so tudi abonmajske prireditve v naslednji sezoni. Dodala je, da pripravljajo 
t. i. "koncerte s kavča", katerih posnetke potem objavijo na FB profilu. Povedala je, da se glede 
turizma dela predvsem na digitalnih vsebinah, spletnih straneh in na projektih. Z ministrstva za 
gospodarstvo še vedno čakajo delno povračilo sredstev (za plače in izvajalce), zato te stroške že 
več kot pol leta sami zalagajo. Prijavili so se na novi razpis za promocijo na STO, kjer je večji 
poudarek na oglaševanju na domačem trgu. Tako so se pridružili kampanji Moja Slovenija, 
pripravljena pa je tudi kampanja Odprta vrata Laškega. Prejšnji teden se je odprl muzej, ta teden pa 
tudi TIC.  
 
V razpravi so sodelovali: Janko Cesar – SLS, Matjaž Pikl – DeSUS, Barbka Rode – MMOL, Alenka 
Barlič – SLS, Marko Sajko – OŠ Primoža Trubarja Laško, Andrej Podpečan – OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice, Jerica Laznik Mokotar – Vrtec Laško, Tina Belej – STIK Laško. 
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AD B 3/2  Informacija v zvezi z aktivnostmi glede bivše poslovne stavbe CSD Laško 

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

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško opredeljuje javni interes za neodplačen prenos nepremičnine - bivše 

poslovne stavbe Centra za socialno delo Laško, na  Kidričevi ulici 1 v Laškem (stavba št. 
827 v k. o. 1026 Laško), stoječe na parc. št. 313/2, k. o. 1026 Laško (ID 2523618), ki je v 
upravljanju Centra za socialno delo Celje, Opekarniška 15b, 300 Celje, in v lasti Republike 
Slovenije, v last in posest Občine Laško ter pooblašča župana in strokovne službe za 
izvedbo vseh aktivnosti s tem v zvezi. 

2. Poslovna stavba je namenjena izvajanju centralnih dejavnosti, kamor sodi tudi 
zdravstvena dejavnost, zato Občinski svet Laško soglaša, da se jo nameni za potrebe 
izvajanja programov JZ Zdravstveni dom Laško na primarni ravni.   

 
Številka:  478-16/2018 
 
 

AD B 4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2019 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2019 v 
predloženi vsebini. 
 
Številka:  032-09/2020 
 
 

AD B   5/1  Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2019  
                   in plan gradnje za leto 2020 

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

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2019 in plan 
gradnje za leto 2020 v predloženi vsebini. 
 
Številka:  3601-02/2018 
 
 

 AD B 5/2  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto  2020 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal direktor Komunale Laško Tomaž Novak. Povedal 
je, da v planu še niso zajeti ukrepi v zvezi s Covidom 19. Zaradi nastale situacije plana verjetno v 
celoti ne bo možno izpolniti.  
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Na vprašanje glede terminskega plana obnove ograje v Jurkloštru je bilo odgovorjeno, da če bo plan 
sprejet, bodo pristopili k obnovi, pri tem pričakujejo tudi pomoč občine.   
 
V razpravi sta sodelovala Janko Cesar – SLS in Tomaž Novak – Komunala Laško. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2020 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 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.  

 
Številka:  032-08/2020 
 
 

AD  B 5/3 Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo        
                 komunalno opremo na območju občine Laško - 1. obravnava 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu sta podala Luka Picej in Matej Kovačič iz Geodetskega 
zavoda Celje. Povedano je bilo, da je bil odlok poslan ministrstvu, od katerega so dobili pripombe 
na poglavje o preteklih vlaganjih.  
 
Na vprašanje ali bodo pripombe ministrstva bistveno vplivale na odlok, je bilo odgovorjeno, da ne, 
saj gre bolj za popravke izrazov. Bolj jasno je treba opredeliti termin "pretežni investitor" ter način, 
kako se bodo upoštevala pretekla vlaganja. Tiste občine, ki so že sprejele nove odloke, imajo to 
različno urejeno: nekatere ne upoštevajo nič, nekatere pa upoštevajo vlaganja do 10 let nazaj. 
 
Na vprašanje ali je v 4. členu pravilen izraz "strošek obstoječe komunalne opreme" (bolj ustrezno bi 
bilo "vrednost obstoječe komunalne opreme") je bilo odgovorjeno, da je osnutek odloka s pojmi 
pripravilo ministrstvo in da tega niso spreminjali. 
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Pikl – DeSUS, Marjan Kozmus – SD, Luka Picej – OU, Matej Kovačič 
– Geodetski zavod Celje. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju občine Laško v 1. obravnavi. 
2. Občinska uprava bo proučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala pri 

pripravi odloka za 2. obravnavo. 
 
Številka:  430-04/2017 
 
 

AD B 6/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2019 - skrajšani  
           postopek 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Dragica Čepin. 
 
*odide Nuša Konec Juričič (22 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
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Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2019 po 

skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2019 v predloženi 

vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Predlog sklepa o odpisu neizterljivih terjatev iz naslova 

okoljskih dajatev, vodarine, najemnin, kreditov in ostalih vsebin v predlagani vsebini 
ter pooblašča strokovne službe Oddelka za proračun in javne finance, da odpisane 
terjatve po tem sklepu izloči iz knjigovodskih  evidenc. 

4. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Laško za leto 2019 v predloženi vsebini. 

 
Številka:  410-14/2017 
 
 

AD B 7/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Vrtca Laško         

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Vrtca Laško imenujejo: 
- Urška Kozmus, 
- Tjaša Kerin, 
- Vesna Vodišek Razboršek. 
 
Številka: 032-01/2020 
 
 

AD B 7/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske  
 Toplice 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI 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 
imenujejo:  

- Janko Rode, 
- Gregor Ivšek, 
- Alenka Barlič. 

 
Številka: 032-01/2020 
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AD B 7/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Knjižnice Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

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

• kot predstavniki ustanovitelja:  
- Jerica Laznik Mokotar, 
- Barbka Rode; 

• kot predstavniki zainteresirane javnosti:  
- Nuša Konec Juričič, 
- Roman Tušek. 

 
Številka: 032-01/2020 
 
 

AD B 7/4 Predlog Sklepa o imenovanje članov Nadzornega sveta Komunale Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
*odide Bojan Šipek (21 prisotnih) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Nadzorni svet Komunale Laško imenujejo: 
- Marjan Kozmus, 
- Matjaž Centrih, 
- Matjaž Štor, 
- Danijela Bevk Knez. 
 
Številka: 032-01/2020 
 
 

AD B 7/5 Predlog Sklepa o imenovanje članov Sveta OI JSKD Laško 

 
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik KMVVI Janko Cesar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je  soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško predlaga direktorju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, da se v 
Svet Območne izpostave JSKD Laško imenujejo: 
- Ivan Medved, 
- Vlado Marot, 
- Avgust Aškerc.      
 
Številka: 032-01/2020 
 



  12 

AD B 8 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja: 
 

- Kdaj bo naslednja seja občinskega sveta? 
Odgovorjeno je bilo, da po vsej verjetnosti 1. julija. 
 

- Ali korona kriza kaj vpliva na razpise za sofinanciranje (višina sredstev, roki)?  
odgovorjeno je bilo, da so bili roki razpisov podaljšani, višina sredstev pa ostaja ista. 

 
- Ali ima prestavitev sedeža podjetja AGM Nemec v drugo občino kakšne posledice za Občino 

Laško? 
Odgovorjeno je bilo, da to za našo občino nima posledic.  
 

- Ali je kaj novega glede reševanja problematike CEROZ-a?  
Odgovorjeno je bilo, da je občina v imenu krajanov vložila odškodninsko tožbo. 
 

- Kako je prišlo do tega, da je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za prizidek k 
Zdravstvenem domu Laško zavrnjena, ker investicija ni usklajena s prostorskimi akti? Na 
parceli, kjer naj bi se izvedla gradnja, se ne sme graditi – tako je bilo pojasnjeno na odboru 
za družbene dejavnosti. Projektant je tisti, ki mora preveriti, če se na določeni parceli lahko 
gradi. Če se bo šlo v spremembo OPPN, ki traja cca 200 delovnih dni, verjetno prizidka ne 
bo še 4 leta. Potrebno je ugotoviti, kdo je naredil napako (projektant ali občina) in kakšni 
stroški so nastali zaradi tega ter ugotoviti odškodninsko in disciplinsko odgovornost. 
Predlagano je bilo, da se sprejme sklep, da se določi terminski plan za izvedbo investicije in 
da se določi odgovorno osebo za vodenje te investicije ter da se odbor za družbene dejavnost 
in občinski svet redno obvešča o poteku investicije. 
Pojasnjeno je bilo, da je Zdravstveni dom Laško imel idejo, da bi dvignili obstoječi zdravstveni 
dom za eno nadstropje. Kulturno ministrstvo (ZVKD) je dalo temu negativno mnenje, 
pozitivno pa k izgradnji prizidka na območju, kjer je parkirišče. Gre za stavbno zemljišče, 
vendar OPPN za Laško še ni narejen. Tako je zdravstveni dom naročil idejno zasnovo, želeli 
pa so sodelovati tudi pri sami gradnji. V občinskem proračunu so predvidena sredstva samo 
za prvi del, za drugi pa ne, saj še ni določeno, kakšna višina sredstev bo potrebna za ta del. 
Preden bomo lahko pristopili h gradnji, bo kar nekaj usklajevanja, ne vemo pa še, kdo bo vse 
to financiral. V proračunu je zagotovljeno le 1,8 mio sredstev za gradbeni del, ni pa sredstev 
za opremo.  
Med odgovori je kronološki pregled poteka lokacijske preverbe od 3. 9. 2019. Do naslednje 
seje se bo pripravilo celovito poročilo o poteku investicije, torej kronološki pregled os vsega 
začetka, ko je nastala ideja o nadzidavi. 
 

- Kako daleč je postopek v zvezi s participativnim proračunom? 
 

- Kako je z nadaljevanjem sanacije obzidja v Jurkloštru? 
 

- Podana je bila pobuda, da bi se v okviru rekonstrukcije Rimske Toplice izvedla še 
rekonstrukcija cestnega odseka med Gračnico in Globokim. 
Pojasnjeno je bilo, da so se o tem že pogovarjali na koordinacijskem sestanku z ministrstvom, 
vendar za tak poseg v okviru projekta modernizacije železnice ni sredstev. Treba se bo 
dogovoriti, da se rekonstrukcija izvede kot vzdrževalno delo na državni cesti.  

 
Pobudi, ki sta bili predstavljeni ustno in podani še pisno, sta prilogi temu zapisniku: 

- pobuda CI za razvoj Rimskih Toplic, da na seji občinskega sveta predstavijo problematiko 
ZP Rimske Toplice (Štefanija Pavčnik – SDS); 
Povedano je bilo, da je bila Civilna iniciativa vabljena na marčevsko sejo, pa se je niso 
udeležili, ker naj se naj ne bi mogli pripraviti na predstavitev v treh dneh. Takrat so bili tudi 
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seznanjeni s tem, da bodo na dnevnem redu naslednje seje poročila zavodov, zato obširni 
dnevni red ne bo dopuščal še dodatnih točk. 

 
- informacija o časovnem poteku menjave oz. prestavitve avtobusne postaje pri Bobek, 

sanacija ceste na območju med hišnima številkama Reka 8 in Reka 7a (Barbara Jančič – 
MMOL); 
 

- pojasnilo postopka poteka gradnje TIC-a v Rimskih Toplicah; zagotovitev tople vode in mila 
za umivanje rok vsem učencem v OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, pobuda, da se CI za 
razvoj Rimskih Toplic omogoči predstavitev na seji občinskega sveta (Barbka Rode - MMOL); 
Glede tople vode in mila je bilo pojasnjeno, da topla voda v šoli je, prav tako milo, so pa 
imeli problem z neracionalno porabo papirnatih brisač, kar pa so tudi rešili. 
 

V razpravi so sodelovali: Enej Kirn – MMOL, Štefanija Pavčnik – SDS, Barbara Jančič – MMOL, 
Janko Cesar – SLS, Barbka Rode – MMOL, Polonca Teršek – N.Si, Luka Picej – OU, Franc Zdolšek 
- župan. 
 
Pisno sta bili s strani Alenke Barlič - SLS podani še naslednji pobudi: 

- poročilo glede sprejetih ukrepov v zvezi s Covid 19, 
- pošiljanje gradiva za sejo občinskega sveta prej kot 7 dni (če je obsežno in predhodno že 

pripravljeno). 
 

 

AD B 9 Razno 

 
Polonca Teršek se je kot izvajalka storitve pomoči na domu v okviru CSD zahvalila štabu Civilne 
zaščite za nabavo vseh zaščitnih sredstev, ker je bilo v začetnem tednu nemogoče dobiti. Prav tako 
se je zahvalila šivilji, ki jim je brezplačno izdelala pralne maske. Delavke niso koristile bolniške niti 
en dan. V teh dneh se je izvajala nega in razvoz kosil. Upa, da se bo pravočasno našel resen 
izvajalec te storitve, ki bo to delo še naprej dobro opravljal (po 31. 12. 2020).  
 
Župan se je zahvalil vsem (CSD, RK, Karitasu), ki so sodelovali pri izvajanju pomoči ranljivim 
skupinam. 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 20.30. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 
 


