OBČINA LAŠKO
OBČINSKA UPRAVA
Mestna ulica 2
3270 Laško
Številka: 032-09/2016
Datum: 26. 9. 2016
OBČINSKI

SVET

REALIZACIJA SKLEPOV 14. SEJE OBČINSKEGA SVETA,
Z DNE 22. 6. 2016
AD B3/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
AD B3/2 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
SKLEP št. 354-28/2016:
1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev:
Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov je 0,06972 EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
- cena storitve 0,03948 EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1. 7. 2016 dalje.
SKLEP št. 354-28/2016:
1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev:
Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov je 0,08703 EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
- cena storitve 0,06111 EUR/kg.
Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je
0,08613 EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg in
- cena storitve 0,03542 EUR/kg.
Cene so brez DDV in se uporabljajo od 1. 7. 2016 dalje.
Sklepa sta bila posredovana Simbiu in objavljena na občinski spletni strani.
Poročilo v skladu s 37. členom pogodbe o najemu javne infrastrukture je še v pripravi in bo
posredovano občinskim svetnikom takoj, ko ga Simbio pošlje občinski upravi.
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AD B3/3 Predlog Elaborata o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov
SKLEP št. 354-28/2016:
1. Občinski svet Laško potrjuje elaborat o zbiranju določenih vrst komunalnih
odpadkov v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev:
cena

kg/mesec/
osebo

Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov
Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov - javna infrastruktura

0,02749 €/kg

12,685

Zbiranje in odvoz storitev mešanih komunalnih odpadkov - storitev

0,14666 €/kg

12,685

0,17415 €/kg

12,685

Zbiranje in odvoz odpadne embalaže – javna infrastruktura

0,00703 €/kg

7,294

Zbiranje in odvoz odpadne embalaže – storitev

0,28217 €/kg

7,294

0,2892 €/kg

7,294

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov – javna infrastruktura

0,05391 €/kg

4,125

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov - storitev

0,14432 €/kg

4,125

0,19823 €/kg

4,125

Zbiranje in odvoz odpadne embalaže

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov

Cene so brez DDV.
Cene stopijo v veljavo s 01.07.2016 in ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
Sklep je bil posredovan Komunali Laško in objavljen na občinski spletni strani.
AD B3/4 Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev povezanih z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami
SKLEP št. 354-06/2016:
1. Občinski svet potrjuje Elaborat o oblikovanju storitev povezanih z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v
predloženi vsebini.
2. Cena storitev znaša:
Storitev izvajanja
0,282 € / m3 porabljene vode
Storitev javne infrastrukture
1,170 € / mesec za priključek DN 20
Cene se začnejo zaračunavati od 1.7.2016 dalje in ne vsebujejo DDV.
Sklep je bil posredovan Komunali Laško in objavljen na občinski spletni strani.

AD B3/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško – skrajšani postopek
SKLEP št. 422-02/2015:
1. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občine Laško v predloženi vsebini.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016.

2

AD B3/6 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Laško
SKLEP št. 007-06/2011:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško v predloženi vsebini.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016.
AD B4/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani
postopek
SKLEP št. 410-27/2015:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za
leto 2016 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za
leto 2016 v predloženi vsebini.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016.
AD B4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – III.
dopolnitev
SKLEP št. 478-61/2014:
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Laško za leto 2016 – III. dopolnitev.
AD B5/1 Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne
SKLEP št. 032-01/2016:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Celjske lekarne kot
predstavnika ustanoviteljice Občine Laško imenuje Marko Šantej.
Sklep je bil posredovan imenovanemu in Svetu zavoda Celjske lekarne.
AD B7 Vprašanja in pobude
-

Zalipno, Pleš – nekvalitetna voda;
V dogovoru s KS Zidani Most bomo sklicali sestanek na terenu in proučili možnost za
napeljavo javnega vodovoda za Pleš z odcepom in priključitvijo na omrežje javnega
vodovoda Majland – Zalipno. Občanom bomo posredovali dopis o neustreznosti vode
iz vaškega vodovoda.

-

Priključek za polnjenje električnih avtomobilov – ga ni v Laškem;
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Preverili bomo zahteve za postavitev priključka, možne lokacije in finančni vložek ter
možnost sofinanciranja iz kohezijskih sredstev. Investicijo bomo vključili v proračun za
2017.
-

Med Sparom in avtobusno postajo se dvigajo kanalizacijski pokrovi, zato nastajajo
razpoke in luknje; podobno je na relaciji med Sparom in Špico; kdo bo odgovarjal, če
se kdo ponesreči?
Sanacija je bila izvedena pred pričetkom letošnjega Festivala Pivo in cvetja.

-

V delu Debra pri varovanih stanovanjih je zaradi del onemogočen prehod pešcem;
Investicija je končana.

-

Nujna sanacija lokalne ceste v odseku Tehnika – Final Pasarič;
Sanacija lokalne ceste je predvidena v sklopu del povezanih z izvedbo
kanalizacijskega in plinovodnega omrežja po ureditvi zemljišč, potrebnih za gradnjo.

-

Pridobitev seznama občinskih nepremičnin v KS Vrh nad Laškim;
Strokovne službe občinske uprave pripravljajo seznam nepremičnin.

-

Prometna signalizacija na območju Tevče-Vrh – kritika krajanov, ker so znaki
postavljeni na 500 m;
Zadeva se preverja in v primeru naustrezne postavitve znakov se bo ustrezno
ukrepalo.

-

Na pokopališču v Lazišah (zadaj) se podira škarpa;
V občinskem proračunu so predvidena sredstva za tovrstna vzdrževalna dela.
Sanacija se bo predvidela v planu vzdrževalnih del.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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