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    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 2. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  23. 1. 2019   

 
 

AD B 3   Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za leto  
              2019 z realizacijo Programa dela za leto 2018 

 
SKLEP št. 032-02/2019: 
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in rokovnik 
za leto 2019 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2018. 
 
Okvirni program dela in rokovnik sta bila objavljena na občinski spletni strani. 
 
 

AD B 4.1  Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško 

 
SKLEP št. 041-06/2018: 
Občinski svet Laško potrjuje mandat Nuše Konec Juričič, rojene 1. 7. 1963, stanujoče 
Cesta na Svetino 40g, 3270 Laško. 
 
Številka:  041-06/2018 
 
Svetnica je takoj po sprejetju sklepa pričela z delom. Sklep je bil dostavljen Občinski volilni komisiji 
Laško.  
 
 

AD B 4.2  Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oz. sejninah  
                 občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov  
                 drugih organov Občine Laško 

 
SKLEP št. 007-07/2007: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma 
sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2019, z dne 1. 2. 2019. 
 
 

AD B 4.3  Predlog Sklepa o razrešitvi direktorice JZ STIK Laško in imenovanju v. d.  
                 direktorice JZ STIK Laško 

 
SKLEP št. 041-01/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme odstopno izjavo direktorice JZ STIK Laško Janje 
Urankar Berčon. Mandat ji preneha 28. 2. 2019. 
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2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za v. d. direktorico JZ STIK Laško imenuje 
Tino Belej. Mandat ji prične teči 1. 3. 2019 in ji poteče z dnem sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi z novim direktorjem oz. najkasneje v roku enega leta od nastopa funkcije 
vršilke dolžnosti. 

 
Sklep je bil dostavljen Janji Urankar Berčon, Tini Belej in svetu zavoda. 
 
 

AD B 4.4  Predlog Sklepa o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Laško 

 
SKLEP št. 032-22/2018: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije v 
predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe 
občanov v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj 
občine v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za urejanje prostora in 
komunalne dejavnosti v predloženi vsebini. 

5. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti in 
društva v predloženi vsebini. 

6. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za razvoj kmetijstva in 
podeželja v predloženi vsebini. 

 
Sklep je bil dostavljen vsem imenovanim.  
 
 

AD B 4.5  Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 

 
SKLEP št. 032-22/2018: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Laško v predloženi vsebini.  
 
Sklep je bil dostavljen imenovanim. 
 
 

AD B 4.6  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško –  
                 Radeče 

 
SKLEP št. 032-22/2018: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Glasbene šole Laško – Radeče 
imenujeta Barbka Rode in Martin Teraž.  
 
Sklep je bil dostavljen imenovanima in svetu zavoda. 
 
 

AD B 4.7  Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Celje 

 
SKLEP št. 032-22/2018: 
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Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet lokalnih skupnosti CSD Celje imenuje 
Dimitrija Grila. 
 
Sklep je bil dostavljen imenovanemu in na CSD Celje. 
 
 

AD B 4.8  Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene 

 
SKLEP št. 032-22/2018: 

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 odbije od županove plače) in podžupana oz. podžupanov (višina ene 
sejnine se odbije od podžupanove nagrade) nakaže v dobrodelne namene. 

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

3. Predlog komu in za kakšen namen se nakaže sejnina na predlog humanitarnih 
organizacij oblikuje Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, predlog pa 
potrdi občinski svet na novembrski seji. 

 
 

AD B 5 Vprašanja in pobude 

 
Podana so bila naslednja vprašanja in pobude:  
 
 

- Svetniška skupina SD je zaradi demografskih sprememb podala pobudo za 
spremembo volilnih enot pri lokalnih volitvah.  
 
Ker občinski volilni komisiji poteče mandat v maju, se bo pobuda posredovala 
novoimenovani komisiji. 
 

- V okviru proračuna občina vsako leto razdeli kar nekaj sredstev za prireditve 
organizatorjem. Ker prireditve prijavijo, se na njih obesita SAZAS in IPF. 
Organizatorji so z njihovimi zneski, ki se gibajo od 200 do 400 EUR zelo 
obremenjeni, tako in tako pa veliko računajo za nastope že sami izvajalci. Podan je 
bil predlog, da Oddelek za družbene dejavnosti preveri, če obstaja kakršen koli 
način, da bi se ta prispevek plačeval na letni ravni? 
 
Odgovor je v prilogi. 
 

- Svetniška skupina MMOL je podala naslednja vprašanja in pobude:  
 
Problematika Ceroz: 

 Kakšne aktivnosti je Občina izvedla na področju reševanja problematike Ceroza? Se 

je na to temo sestala s predstavniki MOP-a, tako kot Občina Hrastnik? Če ne, ali se 

namerava? 

 V programu sanacije, ki ga je oktobra izdal IRGO, je navedeno, da podzemna voda 

doteka v telo odlagališča, kar je lahko nevarno za zdrs odlagalnega polja. Ima civilna 

zaščita Občine Laško pripravljen kakšen načrt za ukrepanje za zaščito ljudi v primeru 
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zdrsa odlagalnega polja ali kakšne druge nesreče? Če da, kakšni so ti ukrepi? Če ne, 

kdaj ga namerava sprejeti?  

 Pobuda za sklic in izvedbo sestanka med krajani Sedraža (Civilno iniciativo, 

predstavniki KS Sedraž), županom in predstavniki Občinske uprave Občine Laško, 

županom Hrastnika in direktorjem Ceroza (Civilna iniciativa je pobudo za sestanek že 

poslala županoma in predstavnikom Občinskega sveta Občine Hrastnik in Laško. 

Župan Hrastnika se je že odzval, da se bo sestanka, skupaj z vsaj eno članico 

Občinskega sveta Hrastnik, udeležil). 

 Gre za področje, ki je zelo pomembno za naše občane, poleg tega Sedraž nima 

svojega  predstavnika niti v občinskem svetu niti v odborih. Predlaga se redno 

periodično obveščanje občinskega sveta o dogajanju v zvezi s Cerozom - če je le 

mogoče, na vsaki seji Občinskega sveta. 

 

Odgovor je v prilogi. 

 

Pobuda za dopolnitev pravilnikov o financiranju redne dejavnosti in programov  

društev v  občini Laško: 

 MMOL se pridružuje pobudi, ki so jo dne 22. 1. 2019 vložili Turistično društvo Laško, 

Turistično društvo Rimske Toplice in Hortikulturno društvo Laško; 

 gre za nadaljevanje zgodbe o (so)financiranju rednega delovanja turističnih, 

hortikulturnih in drugih vsebinsko podobnih društev, ki skrbijo za razvoj turizma, 

olepševanje okolice, informiranje in podobno.  

 pobudo je MMOL podala že lani; verjamejo, da za pripravo razpisa (ki gre ven v drugi 

polovici marca) lani ni bilo dovolj časa. Zato letos januarja ponovno podajajo predlog 

in upajo na realizacijo v marcu. 

 pobuda za obravnavo točke na prihodnjih sejah odbora za družbene dejavnosti (ker 

gre za društva) in gospodarskega odbora (v določenih občinah s turizmom povezana 

društva obravnava tudi odbor za gospodarski razvoj). 

 

Pobuda bo obravnavana pod točko 8/1. 

 
 

 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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