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REALIZACIJA SKLEPOV 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA,
Z DNE 22. 5. 2019

AD B 3.1 Zaključna poročila za leto 2018: JZ STIK Laško
SKLEP št. 032-06/2019:
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu JZ STIK – Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško v letu 2018 v priloženi vsebini.
Sklep je bil dostavljen JZ STIK Laško.
AD B 3.2 Zaključna poročila za leto 2018:
a. Center za socialno delo Celje, Enota Laško
b. Knjižnica Laško
c. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče
d. Študentski, mladinski in otroški center Laško
SKLEPI št. 032-06/2019:
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Centra za socialno delo Celje, Enota
Laško, za leto 2018 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Knjižnice Laško za leto 2018 v
priloženi vsebini.
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Rdečega križa Slovenije,
Območnega združenja Laško – Radeče, za leto 2018 v priloženi vsebini.
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Društva Študentski, mladinski in
otroški center Laško za leto 2018 v priloženi vsebini.
Sklepi so bili dostavljeni pripravljavcem poročil.
AD B 3.3 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v
Občini Laško
SKLEP št. 12280-09/2019:
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. 36/2019, z dne 7. 6. 2019
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AD B 4.1

Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2018

SKLEP št. 032-08/2019:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2018
v predloženi vsebini.
Sklep je bil dostavljen LAS Raznolikost podeželja.
AD B 5.1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu
2018 in plan gradnje za leto 2019
SKLEP št. 3601-02/2018:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2018 in plan
gradnje za leto 2019 v priloženi vsebini.
Sklep je bil dostavljen koncesionarju Adriaplinu.
AD B 5.2 Letno poročilo 2018 za koncesijski projekt Laško za čiščenje komunalnih
odpadnih vod
SKLEP št. 354-02/2019:
Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo 2018 za koncesijski projekt Laško za čiščenje
komunalnih odpadnih vod ter letno poročilo o vzdrževanju ČN Laško v predloženi vsebini.
Sklep je bil dostavljen Storitvenem podjetju Laško.
AD B 5.3 Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2018
SKLEP št. 843-01/2019:
Občinski svet Laško sprejme Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2018 v
predloženi vsebini.
Sklep je bil dostavljen Gasilski zvezi Laško.
AD B 5.4 Letno poročilo JP Komunale Laško, d. o. o., za leto 2018
SKLEP št. 032-09/2019:
1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2018.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2018 v višini 13.720,33 € se razporedi med druge
rezerve iz dobička.
Sklep je bil dostavljen JP Komunali Laško.
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AD B 5.5 Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško
– skrajšani postopek
SKLEP št. 007-02/2019:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v
Občini Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v
Občini Laško v predloženi vsebini.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019, z dne 7. 6. 2019.
AD B 5.6 Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2097/4, k.
o. 1033 Trobni Dol
SKLEP št. 7113-18/2015:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št.
2097/4, k. o. 1033, Trobni dol.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019, z dne 7. 6. 2019
AD B 5.7 Zaključno poročilo o izvedbi ureditev na Trubarjevi ulici - 1. faza
SKLEP št. 430-15/2017:
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi ureditev
Trubarjeve ulice, 1. faza.
2. Celotna infrastruktura se bo v skladu z zaključnim poročilom prenesla v upravljanje
na JP Komunalo Laško.
Sklep je bil dostavljen JP Komunali Laško.
AD B 5.8 Zaključno poročilo o izvedbi obnove javnih poti v Laškem
SKLEP št. 430-12/2017:
1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi obnove javnih
poti v Laškem.
2. Celotna infrastruktura se bo v skladu z zaključnim poročilom prenesla v upravljanje
na JP Komunalo Laško.
Sklep je bil dostavljen JP Komunali Laško.
AD B 5.9 Zaključno poročilo o izvedbi ureditve ceste in komunalne infrastrukture ter
sanacije plazu na Keršetovi ulici
SKLEP št. 351-07/2011:
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1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi ureditve ceste
in komunalne infrastrukture ter sanacije plazu na Keršetovi ulici v predloženi
vsebini.
2. Celotna infrastruktura se bo v skladu z zaključnim poročilom prenesla v upravljanje
na JP Komunalo Laško.
Sklep je bil dostavljen JP Komunali Laško.
AD B 6.1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019 – skrajšani postopek
SKLEP št. 410-14/2017:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2019 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2019 v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 v
predloženi vsebini.
Odlok je bil objavljen Uradnem listu RS, št. 36/2019, z dne 7. 6. 2019.
AD B 6.2 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Laško za leto 2019
SKLEP št. 478-52/2017:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019.

AD B 7.1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško, d. o. o.
SKLEP št. 1100-01/2019:
1. Za direktorja Javnega podjetja Komunala Laško se imenuje Tomaža Novaka za
mandatno obdobje štirih let.
2. Mandat prične teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z imenovanim
kandidatom, ki jo sklene z županom Občine Laško.
Sklep je bil dostavljen imenovanemu kandidatu.
AD B 7.2 Predlog Soglasja k imenovanju direktorja Knjižnice Laško
SKLEP št. 032-22/2018:
Občinski svet Laško daje Soglasje k imenovanju Mateja Jazbinška stan. Podšmihel 9,
Laško, za direktorja Knjižnice Laško.
Sklep je bil dostavljen Svetu zavoda Knjižnice Laško.
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AD B 7.3 Predlog Sklepa o imenovanju zunanje članice Odbora za gospodarski razvoj
SKLEP št. 032-22/2018:
Občinski svet Laško v Odbor za gospodarski razvoj občine kot nadomestno članico
imenuje Petro Vrečko, Šentrupert 73, Šentrupert.
Sklep je bil dostavljen imenovani kandidatki.
AD B 7.4 Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško
SKLEP št. 032-22/2018:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško
v predloženi vsebini.
Sklep je bil objavljen na Občinski spletni strani in dostavljen imenovanim.
AD B 7.5 Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje
SKLEP št. 041-01/2018:
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o delnem povračilu stroškov
organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018.

AD B 8 Aktualno
SKLEP št. 6223-01/2015:
1. Občinski svet Laško se je seznanil s pravnim mnenjem Utemeljitev javnega interesa za
brezplačen prenos Gradu Tabor na Občino Laško (april 2019) v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško potrjuje, da je brezplačen prenos Gradu Tabor na Občino Laško v
javnem interesu in podpira prizadevanja Občine Laško za brezplačen prenos Gradu
Tabor, ki se nahaja na naslovu Cesta na Svetino 23, 3270 Laško - Grad Tabor (EŠD
14849) s pripadajočimi zemljiškimi parcelami 91/3 in 92, k. o. 1026, Laško v skupni
izmeri 2.749 m2, po zakonu v lasti D. S. U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o.,
v last in posest Občine Laško.
AD B 9 Vprašanja in pobude
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja:
 kdaj bo ponovno vključena ulična razsvetljava na območju Ceste na Svetino 11, 13, 15,
17 in 19?
 v teku so obnove železniških postaj Laško, Rimske Toplice in Zidani Most; podana je bila
pobuda, da bi se na ta območja namestile večje oglasne oz. informacijske table (delno bi
bile namenjene lokalni skupnosti in turistom, delno pa železnici);
 zdravstvena problematika v Rimskih Toplicah: pacienti se obračajo pred ambulanto, saj
ne dela tisti zdravnik, ki bi moral; domačine zanima ali ima direktorica namen zapreti še
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eno ambulanto v Rimskih Toplicah; pacienti se v velikem številu prestavljajo s svojimi
kartotekami v druge kraje k drugim zdravnikom; pritožujejo se tudi nad računalniško
opremo, ki ne deluje dobro in povzroča dodatne zamude pri delu;
prebivalci Globokega so opozorili, da je bil pri prvi razgrnitvi načrta izgradnje podvoza in
prenove ceste Rimske Toplice – Jurklošter predviden pločnik, sedaj pa ga ni več v načrtu;
ta pot se uporablja kot sprehajalna pot, pot v šolo in trgovino, zato prosijo, da se zaradi
varnosti uredi pločnik ob cesti v Globoko in javna razsvetljava v podvozu pri železniški
postaji;
kako daleč so zadeve v zvezi s pripombami na OPPN kamnolom Pojerje?
kako bo z ambulanto v Jurkloštru?

Podanih je bilo tudi nekaj pisnih vprašanj.
V prilogah so odgovori na naslednja vprašanja:
- Odgovor direktorice ZD Laško v zvezi s problematiko ZP Rimske Toplice in ambulante
Jurklošter;
- Odgovor vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti glede interneta in defibrilatorja;
- Odgovor vodje Oddelka za GJSOP in odgovor vodje Režijskega obrata glede ostalih
vprašanj s področja cestne infrastrukture;
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek, l. r.
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