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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-05/2016 
Datum: 17. 5. 2016 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 12. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  30. 3. 2016   

 
 

AD  B3/1  Zaključna poročila za leto 2015: 
          a. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine 
Laško, Občine Štore in Občine Žalec 
          b. Uredniški odbor Laškega biltena  
          c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
          d. Center za socialno delo Laško 
          e. JZ Zdravstveni dom Laško 
          f. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
         g. Vrtec Laško 
         h. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
          i. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
          j. Knjižnica Laško 
         k. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 
          l.  STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 

 
SKLEP št. 032-13/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2015 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2015 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za socialno delo Laško za leto 2015 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2015 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo STIK – Centra za šport, turizem, informiranje in 
kulturo Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 2015 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice 
za leto 2015 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto 
2015 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško za leto 2015 v priloženi vsebini. 
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Sklep je bil posredovan pripravljavcem poročil.  
 
 

AD B3/2  Poročilo o delu društva Raznolikost podeželja in lokalne akcijske skupine  
           Raznolikost podeželja za leto 2015 

 
SKLEP št. 331-02/2015: 
Občinski svet sprejme Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" in Lokalne 
akcijske skupine Raznolikost podeželja za leto 2015 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan društvu Raznolikost podeželja. 
 
 

AD B3/3  Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini  
                na domu v Občini Laško 

 
SKLEP št. 12280-06/2016: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016. 
 
 

AD B4/1  Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško,  d.o.o. za leto 2015 

 
SKLEP št. 014-05/2016: 

1. Občinski svet potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2015. 
2. Čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 7.265 EUR se razporedi med druge 

rezerve iz dobička. 
 
Sklep je bil poslan Komunali Laško.  
 
 

AD B4/2  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o. za leto 2016 

 
SKLEP št. 014-05/2016: 

1. Občinski svet potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2016 v 
predloženi vsebini. 

2. Občinski svet v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet 
Komunale, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega načrta in 
po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala narava 
dela in poslovne potrebe, prav tako lahko NS v okviru razpoložljivih sredstev in 
v primeru potrebe spremeni program investicij in naložb. 

3. Občinski svet daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za 
vzpostavitev dejavnosti vodooskrbe do višine 250.000 EUR. 

4. Občinski svet daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za 
vzdrževanje večstanovanjskih objektov v višini do 100.000 EUR. Kredit se bo 
mesečno poplačeval iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih 
objektov. 

 
Sklep je bil poslan Komunali Laško.  
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AD B4/3  Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje                      
                lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Laško – 1.  
                obravnava 

 
SKLEP št. 430-27/2009: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji 
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Laško v 1. obravnavi. 

2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji 

za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Laško v predloženi vsebini. 

 
 

AD B4/4  Predlog Odloka o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju  
                občine Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 35403-04/2016: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
 

AD  B5/1  Predlog Zaključnega računa Občine Laško za leto 2015 – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-05/2014: 

1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2015 po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2015 v 
predloženi vsebini. 

 
Zaključni račun je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016. 
 
 

AD B5/2  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – I.  
                dopolnitev 

 
SKLEP št. 478-61/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2016 – I. dopolnitev, s tem da se iz načrta izvzame št. 25 – nepremičnina 
ID 2650-406-1-del stavbe na naslovu Poženelova ulica 22, Laško (športna dvorana). 
 
 

AD B6/1  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca  
                Rimske Toplice 

 
SKLEP št. 032-01/2016: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske 
Toplice kot predstavniki ustanoviteljice imenujejo: 

 Janko Cesar, 

 Miha Gartner, 

 Janko Rode. 
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Sklep je bil dostavljen imenovanim in Svetu zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 
 
 

AD B6/2  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta območne izpostave JSKD 

 
SKLEP št. 007-03/2016: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet območne izpostave JSKD imenujejo: 

 Jože Rajh, 

 Ivan Medved,  

 Štefanija Pavčnik. 
 
Sklep je bil dostavljen imenovanim in Svetu območne izpostave JSKD.  
 
 

AD B6/3  Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene 

 
SKLEP št. 032-01/2016: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se vsako leto do konca mandata 
novembrska sejnina vseh članov Občinskega sveta Laško, župana (višina ene 
sejnine se obračuna od županove plače) in podžupana (višina ene sejnine se 
obračuna od podžupanove nagrade) nakaže v dobrodelne namene, in sicer 
osnovnima šolama Primoža Trubarja Laško in Antona Aškerca Rimske Toplice 
za akcijo "Podari malico". 

2. V kolikor kdo izmed članov občinskega sveta manjka na novembrski 
(slavnostni) seji, se v dobrodelne namene podari sejnina naslednje seje, na 
kateri je udeležen.  

 
Številka:  032-01/2016 
 
Sklep je bil dostavljen obema šolama.  
 
 

AD B7  Vprašanja in pobude 

 
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude: 

 V Sp. Rečici pri Jakopiču je jama v asfaltu, ki je je potrebno sanirati; 
 
V teku so dogovori za odkup zemljišča od g. Jakopiča. 
 

 Na občnem zboru Turističnega društva Rimske Toplice je bilo postavljeno vprašanje, 
kako se razporejajo sredstva, pridobljena od turistične takse? Ali bi se lahko ta 
sredstva namenila tudi za ureditev parkovnih površin, za lepšo okolico, skratka za 
razvoj turizma v Rimskih Toplicah?  

 
V lanskem letu je znašal znesek pobrane turistične takse približno 190.000 EUR. Ta 
sredstva se namenijo za pospeševanje razvoja turizma (tematske poti, izboljšanje 
turistične atraktivnosti mesta, …) in delovanje STIK-a. Samo za delovanje STIK-a je 
občina v lanskem letu namenila 239.000,00 EUR. 
Park v Rimskih Toplicah je last Rimskih Term. 

 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 


