
 
 
 

 

Številka: 032-11/2021 
Datum: 17. 5. 2021 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 14. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  24. 3. 2021 

 
 

AD B 5/1 Zaključna poročila za leto 2020: 
a. JZ Zdravstveni dom Laško 
b. Vrtec Laško 
c. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
d. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
e. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
f. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
g. Knjižnica Laško 
h. Center za socialno delo Celje, Enota Laško 
i. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 
j. Uredniški odbor Laškega biltena, s Finančnim načrtom in programom dela 

Laškega biltena za leto 2021 

 
SKLEP št. 031-07/2021: 

1. Občinski svet Laško se je seznanil z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom Laško,  JZ 
Vrtec Laško, JZ Glasbena šola Laško – Radeče, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, 
OŠ Primoža Trubarja Laško, JZ STIK Laško, JZ Knjižnica Laško, Centra za socialno 
delo Celje, Enota Laško, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Laško in Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 2020 v priloženi vsebini. 

 
2. Občinski svet Laško daje JZ Zdravstveni dom Laško,  JZ Vrtec Laško, JZ Glasbena 

šola Laško – Radeče, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, JZ STIK Laško in JZ 
Knjižnica Laško soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020. 

 
Sklep je bil posredovan pripravljavcem poročil. 
 
 

AD B 5/2  Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško 

 
SKLEP št. 602-01/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem 
zavodu Vrtec Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/2021 in posredovan Vrtcu Laško. 
 
 

AD B 5/3 Predlog soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov 

 
SKLEP št. 014-04/2021: 

1. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško, 
da se direktorici mag. Janji Knapič, pomočnici direktorice za področje zdravstvene 
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nege Leonidi Perčič Šeligo in pomočniku direktorice za tehnično področje Tomažu 
Kavzerju izplača 5% letnih sredstev (6 mesecev) njihovih osnovnih plač. 

2. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda STIK Laško, da se direktorici 
Tini Belej za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni 5% letnih sredstev (6 njenih 
osnovnih plač). 

3. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Knjižnice Laško, da se 
direktorju Knjižnice Laško Mateju Jazbinšku izplača redna delovna uspešnost v višini 
5% letnih sredstev (6 njegovih osnovnih plač).  

4. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Vrtca Laško, da se za 
izplačilo redne delovne uspešnosti ravnateljice Jerice Laznik Mokotar nameni 5% 
njenih osnovnih plač. 

5. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Glasbene šole Laško-
Radeče, da se ravnateljici Rosani Jakšič za redno delovno uspešnost za leto 2020, 
obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, nameni 5% polletne mase njene osnovne plače. 

6. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško, 
da se za izplačilo redne delovne uspešnosti ravnatelja Marka Sajka nameni 5% 
njegovih osnovnih plač. 

7. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske 
Toplice, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti ravnatelja Andreja Podpečana 
nameni 5% njegovih osnovnih plač.  

 
Sklep je bil posredovan javnim zavodom. 
 
 

AD B   6/1  Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2020 

 
SKLEP št. 032-03/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2020 v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan LAS-u. 
 
 

AD B   7/1  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2021 

 
SKLEP št. 032-10/2021: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2021 v 
predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča Nadzorni svet 
Komunale Laško, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega načrta in 
po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala narava dela in 
poslovne potrebe, prav tako lahko NS v okviru razpoložljivih sredstev in v primeru 
potrebe spremeni program investicij in naložb. 

3. Občinski svet Laško daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za vzdrževanje 
večstanovanjskih objektov v višini do 150.000 EUR. Kredit se bo mesečno poplačeval 
iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih objektov. 

 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 
 

AD B   7/2  Elaborat o oblikovanju cene grobnin 

 
SKLEP št. 032-10/2021: 
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Občinski svet Laško potrjuje ceno grobnine za enojni grob v višini 19 EUR, ostale grobnine 
pa se določijo glede na razmerje, določeno v 38. členu Odloka o pokopališkem redu na 
območju občine Laško. 
 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 
 

AD B   7/3  Zaključno poročilo o izvedenem projektu Obnova JP700170 Lurd – Jesenova  
                   Raven 

 
SKLEP št. 3710-02/2020: 

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi projekta Obnova 
JP700170 Lurd – Jesenova Raven v predloženi vsebini. 

2. Odsek ceste bo v skladu z Zaključnim poročilom prenesen v upravljanje JP Komunale 
Laško, d. o. o. 

 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 
 

AD B   7/4  Zaključno poročilo o izvedenem projektu Ureditev JP702081 Lovski dom – Cesta  
                  na Svetino 

 
SKLEP št. 3710-07/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi projekta Ureditev 
JP702081 Lovski dom – Cesta na Svetino v predloženi vsebini. 

2. Odsek ceste bo v skladu z Zaključnim poročilo prenesen v upravljanje JP Komunale 
Laško, d. o. o. 

 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 
 

AD B  7/5 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 

 
SKLEP št. 3500-01/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Tehnični popravek je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51, z dne 2. 4. 2021 
 
 

AD B   8/1  Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2020 –  
                   skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 410-11/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2020 po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2020 v predloženi 
vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Sklep o odpisu neizterljivih terjatev iz naslova vodarine 
in najemnin ter pooblašča strokovne službe Oddelka za proračun in javne finance, da 
odpisane terjatve po tem sklepu izločijo iz knjigovodskih evidenc.  

4. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Laško za leto 2020 v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54, z dne 9. 4. 2021. 
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AD B   8/2 Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem  
                 Občine Laško za leto 2021 – II. 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 – II. dopolnitev v predloženi vsebini. 
 
 

AD B   8/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2020 

 
SKLEP št. 410-01/2020: 
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne proračunske 
rezerve od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
 

AD B   8/4  Predlog za uvrstitev novega projekta Oprema za STIK (Kulturni center Laško) v  
                   veljavni Načrt razvojnih programov Občine Laško za leto 2021-2024 

 
SKLEP št. 430-63/2021: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta za investicijo »Oprema za STIK (Kulturni center Laško)«. 

2. Projekt »Oprema za STIK (Kulturni center Laško)« se vključi v veljavni načrt razvojnih 
programov Občine Laško za leto 2021 - 2024. 

3. Potrdi se predlog prerazporeditve sredstev za izvedbo investicije »Oprema za STIK 
(Kulturni center Laško)«. 

 
Sklep je bil poslan na Ministrstvo za kulturo. 
 
 

AD B 9 Vprašanja in pobude 

 
- Bojana Kustura – SD: 

o Kdaj bo urejena Zdraviliška cesta od krožišča pod Rimskimi termami do Turist biroja? 
o Ureditev hudournika na Zdraviliški cesti (pri bloku na Zdraviliški cesti 25); 
o Kdaj bo urejena Aškerčeva cesta od krožišča pri šoli do odcepa proti Zdraviliški cesti? 
o Pobuda za celovit koncept novoletne okrasitve Rimskih Toplic; 

 
- Enej Kirn – MMOL: 

o Ureditev prometne varnosti na obnovljenem odseku od Picerije Guliver proti 
Zavratam; 

o Kaj je novega v zadevi Ceros? Ali je občina s strani ARSO prejela kakšno 
dokumentacijo in kakšni so naslednji koraki pri reševanju te problematike? 

 
- Janko Cesar – SLS: 

o Ali je izbran izvajalec za odmero ceste od Blatnega Vrha do občine Dobje? 
o Ali je že kaj več znanega glede razpisa za sofinanciranje obnove obzidja v Jurkloštru? 
o Postavitev varovalne ograje (cca 50 m) na odseku lokalne ceste Vrh nad Laškim – 

Jurklošter ob potoku Mišnica;  
o Ali je kakšna druga rešitev za obvoz v Rimskih Toplicah, vsaj za osebna vozila (sedaj 

je preko železnice in so dolge čakalne dobe)? 
 

- Robert Medved – SDS: 
o Kronologija dogodkov na plazu Peganc (odsek Brstnik-Jančič-Belej); 
o Ali je narejena kakšna kalkulacija v zvezi z Zakonom o razbremenitvi financiranja  

občin – kakšen znesek se lahko pričakuje iz tega naslova? 
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*Odgovor bo posredovan naknadno. 
 

o Ali se v okviru sanacije strehe dvorane Tri lilije razmišlja o električnih panelih? 
o Pri gradnji novega mostu v Laškem bi bilo potrebno od mostu do odcepa za Strmco 

zgraditi pločnik; 
 

- Baraba Jančič – MMOL: 
o postavitev krožnega prometa na cesti Rimske Toplice (odcep Hrastnik); 
o postavitev cestnega ogledala na ovinku/odcepu iz smeri Stare Ogeče na Zdraviliško 

cesto v Rimskih Toplicah; 
 

 
Odgovori so v prilogah. 

 
 
                 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
 


