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AD B5/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2017 in 
plan gradnje za leto 2018 

 
SKLEP št. 3601-03/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2017 in plan 
gradnje za leto 2018 v predloženi vsebini.  
 
Sklep je bil dostavljen koncesionarju. 
 
 

AD B5/2 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 2. obravnava  

 
SKLEP št. 007-02/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško, ki 
določa, da se turistična taksa prične zaračunavati s 1. 7. 2018. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018. 
 
 

AD B 5/3 Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 979/1, k. o.  
                1038, Plazovje 

 
SKLEP št. 478-22/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini par. št. 979/1, 
k. o. Plazovje. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018. 
 
 

AD B6/1 Zaključno poročilo JZ Regijsko študijsko središče za leto 2017 

 
SKLEP št. 032-01/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Regijsko študijsko središče v letu 2017 v 
predloženi vsebini.  
 
Sklep je bil posredovan JZ Regijsko študijsko središče. 
  
 

AD B 6/2 Predlog Lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2018 - 2021 
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SKLEP št. 610-01/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2018-
2021 v predloženi vsebini. 
 
Lokalni program kulture je objavljen na občinski spletni strani www.lasko.si.  
 
 

AD  B7/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorice JZ Center za šport, turizem,  
                informiranje in kulturo Laško 

 
SKLEP št. 1100-01/2018: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorico javnega zavoda Center za 
šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, imenuje Janjo Urankar Berčon, univ. 
dipl. soc., Na zelenici 1, 3321 Prebold. 

2. Mandat direktorice začne teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi.  
 
Sklep je bil dostavljen imenovani. 
 
 

AD B 8 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja: 

- Opozorjeno je bilo na slabo stanje bankin na relaciji Brezno – Sedraž. 
- Zaradi močnega naliva so bile zopet poškodovane ceste na območju KS Vrh nad Laškim.  
- V zvezi s plakatiranjem je bila podana kritika na podjetje Premena, ki v času volilne 

kampanje ni dobro opravljalo svojega dela. Podana je bila pobuda, da bi to delo izvajal 
nekdo drug, npr. Komunala Laško. Opozorjeno je bilo tudi, da je bila oglasna deska na 
sedežu KS Rimske Toplice v času cestnih del umaknjena in ni bila vrnjena na svoje mesto.  

- Podana je bila pobuda, da se v KS Rimske Toplice namesti javno dostopen defibrilator.  
- Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je v razpisu za delovno mesto zdravnika v Rimskih 

Toplicah navedeno, da je delo le za čas nadomeščanja 12 mesecev in zakaj ni navedeno, 
da se družini zdravnika nudi tudi stanovanje, kakor je bilo predlagano. 

- Zemljišče nad samopostrežno trgovino v Rimskih Toplicah še vedno ni očiščeno.  
- Pitnik za vodo v Rimskih Toplicah še vedno ni označen.  
- Cesta Selo – Brodnice je v slabem stanju. 
- Kdaj bo nameščeno dvigalo v Večnamenskem objektu v Rimskih Toplicah? 
- Kako je s projekti igrišč v Rimskih Toplicah (finančna konstrukcija)? 
- Podana je bila pobuda, da se pridobi več informacij (tudi objava na občinski spletni strani) 

v zvezi z deli na Marijagraškem ovinku, predvsem v zvezi s terminskim planom izvajanja 
del. 
Povedano je bilo, da naj bi projektanti predstavili celotno zadevo, ki se bo izvajala v 
naslednjih dveh letih, informacije pa bodo dodane tudi na spletno stran. 

 
Odgovori so v prilogi. 
 

 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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