OBČINA LAŠKO
OBČINSKA UPRAVA
Mestna ulica 2
3270 Laško
Številka: 032-09/2015
Datum: 22. 6. 2015
OBČINSKI

SVET

REALIZACIJA SKLEPOV 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA,
Z DNE 27. 5. 2015
AD B1/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Območno združenje Rdečega križa Laško
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško
c. Javni zavod Regijsko študijsko središče
SKLEP št. 032-09/2007:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Območnega združenja Rdečega križa Laško za
leto 2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Študentskega, mladinskega in otroškega centra
Laško za leto 2014 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega zavoda Regijskega študijskega
središča za leto 2014 v priloženi vsebini.
Sklepi so bili posredovani pripravljavcem poročil.
AD B1/2 Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč na domu v
Občini Laško
SKLEP št. 12280-09/2015:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč
na domu v Občini Laško v predloženi vsebini.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015.
AD B2/1 Predlog Strategije razvoja in trženja turizma za Občino Laško 2020
SKLEP št. 007-08/2015:
Občinski svet Laško sprejme Strategijo razvoja in trženja turizma za občino Laško
2020.
Sklep je bil posredovan pripravljavcu strategije (Alohas) in Stiku Laško.
AD B2/2 Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014
SKLEP št. 303-3/2014:
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Občinski svet Laško sprejme Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014 v
predloženi vsebini.
Sklep je bil posredovan pripravljavcu poročila.
AD B2/3 Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
SKLEP št. 007-07/2015:
1. Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v
predloženi vsebini.
2. S tem sklepom se nadomesti sklep št. 007-4/2014 z dne 1. 4. 2015.
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015.

AD B2/4 Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020
SKLEP št. 007-05/2015:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in
podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020 v predloženi vsebini.
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015.
AD B2/5 Končno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014 RDO Dežela Celjska
SKLEP št. 303-02/2011:
Občinski svet Laško sprejme končno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014 RDO
Dežela Celjska v predloženi vsebini.
Sklep je bil posredovan zavodu Celeia Celje.
AD B2/6 Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme Savinjske Regije 2012/2013
SKLEP št. 303-01/2003:
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o izvajanju Regijske štipendijske
sheme Savinjske Regije 2012/2013 v predloženi vsebini.
Sklep je bil posredovan Razvojni agenciji Savinjske regije, d. o. o.
AD B2/7 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje
investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 2014-2018
SKLEP št. 021-02/2015:
Občinski svet Laško pooblašča župana Franca Zdolška za potrjevanje investicijske
dokumentacije in morebitnih nastalih sprememb za mandatno obdobje 2014-2018.
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AD B2/8 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2014
do 30. 4. 2015
SKLEP št. 430-15/2011:
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske
dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2014 do 30. 4. 2015.

AD B2/9 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
SKLEP št. 3523-29/2015:
Občinski svet Laško se je seznanil z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega
stanovanja.

AD B3/1 Predlog Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini
Laško – 1. obravnava
SKLEP št. 354-45/2014:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu
naselij v občini Laško v 1. obravnavi.
2. Občinska uprava bo proučila predloge in pripombe ter jih po možnosti
upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo.
AD B3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Občine Laško – 1. obravnava
SKLEP št. 35001-02/2000:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojev 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.
AD 3/3 Predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen
subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v
Občini Laško
SKLEP št. 354-43/2013:
Občinski svet Občine Laško sprejme Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za
namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v
Občini Laško v predloženi vsebini.
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015 in v Laškem biltenu
št. 48/2015 z dne 15. 6. 2015.
AD B3/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno
infrastrukturo - za gospodinjstva in nepridobitno dejavnost
SKLEP št. 35401-01/2012:
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1. Občinski svet Laško soglaša, da cene oskrbe s pitno vodo v občini Laško
ostanejo iste kot so bile določene sklepom občinskega sveta št. 355-02/2014 z
dne 26. 2. 2014.
2. Občinski svet soglaša, da se pri ceni oskrbe s pitno vodo zniža subvencija
omrežnine oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti iz
46% na 30%, tako da cena omrežnine za plačilo občanov znaša 9,58 EUR/mesec
brez DDV (za DN 20).
3. Nova višina subvencije se uveljavi s 1. junijem 2015.
in UGOTOVITVENI SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da je Sklep o znižanju
subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrutkturo za neprofitne
dejavnosti št. 35401 01/2012 z dne 29. 2 2012 (Uradni list RS, št. 20/2012)
prenehal veljati z dnem uveljavitve sklepa občinskega sveta št. 355-02/2014 z
dne 26. 2. 2014, ki je bil sprejet na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), ki je razveljavila Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09).
2. Ta ugotovitveni sklep se sprejme zato, ker je Sklep o znižanju subvencije
omrežnine po letih za vodovodno infrastrutkturo za neprofitne dejavnosti
določal cene do vključno za leto 2015.
Sklep je objavljen na občinski spletni strani pod zavihkom "za občane", "vodovod in
kanalizacija".
AD B3/5 Soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Občino Laško, Storitvenim
podjetjem Laško, d. o. o., in WTE Wassertechnik GmbH
SKLEP št. 711-01/2009:
Občinski svet Občine Laško daje soglasje k sklenitvi sodne poravnave pred Okrožnim
sodiščem v Celju z dne 27. 5. 2015, opr.št. I Pg 399/2012, med Občino Laško,
Storitvenim podjetjem Laško, d. o. o., in WTE Wassertechnik GmbH, Nemčija.
Sklep je bil posredovan Okrožnem sodišču v Celju in odvetnici Anji Jandrok.
AD B4/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
SKLEP št. 032-08/2015:
1. Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško v
1. obravnavi.
2. Strokovne službe bodo proučile podano pripombo in jo po možnosti upoštevale
pri pripravi besedila za 2. obravnavo.

AD B5/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško, d. o. o.
SKLEP št. 430-04/2015:
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorja Javnega podjetja
Komunala Laško, za mandatno obdobje štirih let, imenuje Tomaža Novaka.
2. Mandat prične teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z imenovanim
kandidatom, ki jo sklene z županom Občine Laško.
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Sklep je bil dostavljen Tomažu Novaku.

AD B5/2 Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško
SKLEP št. 032-01/2015:
Občinski svet Občine Laško sprejme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Laško v predloženi vsebini.
Sklep je bil dostavljen imenovanim članom OVK in njihovim namestnikom.
AD B6 Vprašanja in pobude
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude:
 Glede na dopis, ki so ga svetniki pred sejo po e-pošti dobili od direktorice ZD Laško o
pomenu in predvidenih posledicah, ki bi jih prinesel sprejem pravilnika o nujni
medicinski pomoči, je bila podana pobuda, da strokovne službe pripravijo peticijo
proti sprejetju takega pravilnika; peticijo bi podpisal župan in svetniki; strokovno
komisijo naj se povabi v našo občino, da si ogleda teren in preveri časovno
dostopnost do najbolj oddaljene točke v občini;
Peticija (podpisal jo je župan in 18 svetnikov) je bila poslana na DZ, Komisijo za
peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. V vednost je bila hkrati z vabilom
ministrici na obisk ZD Laško poslana tudi na Ministrstvo za zdravje.


Podana je bila pobuda za nakup defibrilatorja za vsako krajevno skupnost;



Glede na to, da je v Odloku o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij določena
visoka kazen za naslanjanje koles na javne objekte, je pred temi objekti potrebno
urediti ustrezna stojala za kolesa, kjer se jih bo lahko tudi priklenilo; za motorna
kolesa pa bi bilo potrebno urediti ustrezna parkirišča;



Izpostavljena je bila problematika vodne struge v dolini Lahomnice; vodnemu
gospodarstvu naj se predlaga, da se umestijo pragovi;
Na Ministrstvo je bil poslan dopis glede obrazložitve aktivnosti območja levega in
desnega brega Lahomnice v Tevčah.



KS Sedraž je na komisijo za prometno varnost, ki jo sestavljajo predstavniki občine in
komunale, naslovila že dva dopisa, v katerem jih prosi za ogled terena v KS, vendar
do sedaj še ni dobila nobenega odgovora;
Vloga za sklic, po opravljenem ogledu SPV-ja, je bila podana 22.4.2015. Od takrat pa
žal sklic ni bil mogoč zaradi bolniške odsotnosti. Sklic (skupaj z upravljavcem ceste)
je predviden v mesecu juliju, za kar bo poslano pisno obvestilo oz. vabilo.



V okviru nove avtobusne postaje je bilo zgrajeno javno stranišče, ki pa še vedno ni
odpro; na avtobusni postaji bi bilo potrebno urediti tudi parkiranje;
Za javno stranišče v sklopu avtobusne postaje so v teku aktivnosti za določitev
koncepta upravljanja in vzdrževanja.
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Parkirišča so urejena vzdolž železniške proge. Za nadzor nad parkiranjem vozil skrbi
medobčinski inšpektorat.


Podana je bila pobuda za ustavitev krčenja parkovnih oz. zelenih površin v mestu
Laško (parkirišče Zdravilišča Laško, Spar) in pobuda za izdelavo elaborata o
ohranjanju in iskanju novih zelenih površin v mestu Laško;



Podana je bila pobuda za soinvestitorstvo občine pri postavitvi igral za otroke s
posebnimi potrebami;



Podana je bila pobuda za postavitev javnega stranišča pri Kulturnem centru (plastična
premična stranišča niso primerna za majhne otroke in za invalide) in pitnika pri
otroških igralih v parku in drugje v mestu;



Podana je bila pobuda, da občina kot ustanoviteljica na šole naslovi dopis o smotrni
porabi šolske prehrane – hrana, ki ostaja, naj se razdeli med tiste, ki si je ne morejo
plačati;
Pobuda se v šolah že izvaja.



Zaradi obnove železniških postaj je bila podana pobuda za nakup ročnega mobilnega
dvigala za invalide – za ta namen bi se lahko ustanovila ekipa, ki bi jo sestavljali
predstavniki Themane Laško, Rimskih term, občine in SŽ;



Podana je bila pobuda za postavitev skate parka v Laškem in Rimskih Toplicah;



Podana je bila pobuda za obnovo ograje pri OŠ Primoža Trubarja Laško – med šolo
in igriščem;



Glede vprašanja o financiranju in izboru nastopajočih na »Pivu in cvetju« je bilo
pojasnjeno, da nastopajoče plača in izbira pivovarna, občina le oddaja v najem
prostore za gostinske storitve;
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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