Številka: 032-12/2021
Datum: 21. 9. 2021
OBČINSKI

SVET

REALIZACIJA SKLEPOV 15. SEJE OBČINSKEGA SVETA,
Z DNE 26. 5. 2021

AD B 3/1 Zaključna poročila za leto 2020:
a.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
b.
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško-Radeče
c.
Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško
SKLEP št. 032-07/2021:
Občinski svet Laško se je seznanil z Letnim poročilom Javnega slada RS za kulturne
dejavnosti, Območne izpostave Laško, Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja
Laško – Radeče in Društva študentski, mladinski in otroški center Laško za leto 2020 v
predloženi vsebini.
Sklepi so bili posredovani pripravljavcem poročil.
AD B 4/1 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje,
Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor,
Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2020, na območju Občine Laško
SKLEP št. 061-01/2021:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine
Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2020, na območju občine Laško v predloženi
vsebini.
Sklep je bil posredovan pripravljavcu poročila.
AD B 4/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2020 in
plan gradnje za leto 2021
SKLEP št. 360-05/2021:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja
Adriaplin, d. o. o., v letu 2020 in Plan gradnje za leto 2021 v predloženi vsebini.
Sklep je bil posredovan pripravljavcu poročila.
AD B 4/3 Letno poročilo Javnega podjetja Komunale Laško za leto 2020
SKLEP št. 032-10/2021:

1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2020.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2020 v višini 7.100,61 EUR se razporedi med druge
rezerve iz dobička.
Sklep je bil posredovan pripravljavcu poročila.
AD B 4/4 Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo z uskladitvijo višine storitev
SKLEP št. 355-01/2021:
1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat cen oskrbe s pitno vodo v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško potrjuje vodarino v višini 0,6072 EUR/m³ brez DDV.
3. Občinski svet Laško potrjuje omrežnino za gospodinjstva za DN 20 v višini 10,42
EUR/mesec brez DDV.
4. Za vse ostale preseke vodomerov se višina omrežnine uskladi s sprejetim Elaboratom.
5. Nove cene storitev se objavijo v Uradnem listu RS in se jih začne zaračunavati z
mesecem avgustom 2021 v obračunu za mesec julij 2021.
Sklep je bil posredovan Komunali Laško.
AD B 4/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
starega mestnega jedra Laško
SKLEP št. 350-03/2020:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu starega mestnega jedra Laško v predloženi vsebini.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91, z dne 7. 6. 2021.
AD B 4/6 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3, 1171/2, obe k. o. Paneče (1042)
SKLEP št. 350-07/2020:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2, obe k. o. Paneče (1042), v
predloženi vsebini.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91, z dne 7. 6. 2021.
AD B 5/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2022 – 1. obravnava
SKLEP št. 410-14/2021:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2022 v 1.
obravnavi v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 v 1.
obravnavi v predloženi vsebini.
3. Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leto 2022 v predloženi vsebini.
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AD B 5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani
postopek
SKLEP št. 410-11/2019:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021
po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021
v predloženi vsebini.
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024
(rebalans 1/2021) v predloženi vsebini.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90, z dne 4. 6. 2021.
AD B 5/3 Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Laško za leto 2021 – III. dopolnitev
SKLEP št. 478-47/2019:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Laško za leto 2021 – III. dopolnitev v predloženi vsebini.
AD B 6/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško
SKLEP št. 032-06/2021:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Zdravstvenega doma Laško
imenujejo:
- Damjan Kovač,
- Polonca Teršek,
- Marko Šantej,
- Maruša Horjak.
Sklep je bil dostavljen imenovanim in Svetu zavoda ZD Laško.
AD B 6/2 Imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta Savinjske regije 2021-2027
SKLEP št. 303-06/2020:
Občinski svet Laško kot kandidata Občine Laško za člana Razvojnega sveta Savinjske regije
določa župana Franca Zdolška.
Sklep je bil dostavljen imenovanemu in Razvojnemu svetu Savinjske regije.
AD B 7 Vprašanja in pobude
o

Kako je z obnovo JP Maček – Govce in Plavc - Kaluder, ki sta v planu? Zakaj je bil
ustavljen postopek javnega naročila?
Odgovorjeno je bilo, da je bil projekt predrag in da se bo poenostavil;

o

Kako je z osnutkom OPPN za kamnolom Rečica? Na občinski spletni strani so
objavljene pripombe in komentarji z javne razgrnitve, kjer več deležnikov opozarja na
vpliv na objekte v bližini (naselje Kuretno in Šmihel), ki neposredno ne ležijo v
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območju, ki ga zajema omenjeni OPPN, spadajo pa v vplivno območje OPPN. Po
decembrskem potresu so nastale poškodbe, ki se lahko ob miniranju kamnoloma
poslabšajo.
-

Robert Medved – SDS:
o Na Cesti na Svetino – na lokaciji mimo hišne št. 9 (kjer se cesta zoži od h. št. 9 do
16) je prišlo ponovno do trka avtomobilov. Ali se lahko na cesto postavijo kakšne
ustrezne označbe?
o Javna cesta od novega mostu proti Rimskim Toplicam (do vinotoča) je v slabem
stanju in bi jo bilo treba preplastiti.
o na 13. seji je Boštjan Vrščaj podal pobudo za zaščito mostu v Jagočah proti ptičjim
iztrebkom. Nekajkrat je bilo očiščeno, zdaj ni več in bi bilo treba namestiti zaščito.
Pojasnjeno je bilo, da je direktor komunale povedal, da so zdaj gnezda polna in da je
treba počakati, da se izpraznijo.

-

Boštjan Vrščaj – Lista ljudje ljudem:
o Komunalni otoki v mestu so v katastrofalnem stanju – potrebno je poiskati rešitev, saj
se tam najdejo odpadki, ki tja ne sodijo.
o kakšno je stanje z Goleževo hišo – najstarejšo hišo v Laškem?
o v proračunu je postavka Financiranje programov in projektov SMJ – predlog, da se v
okviru te postavke planira oživitev SMJ
o potrebno je podati odgovore s februarske seje (kar še ni bilo).

Vprašanje, ki je bilo podano ustno in pisno, je priloga temu zapisniku:
- Barbara Jančič – MMOL:
Kako napreduje projekt RUNE in kako je postavitev oddajnika za signal na Vrhu nad Laškim
vplivala na boljši signal?

Odgovori so v prilogah.
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek, l. r.
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