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AD B3/1 Poročilo o delu LAS Raznolikost podeželja za leto 2016 

 

SKLEP št. 331-02/2015: 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu LAS Raznolikost podeželja za leto 2016 v 

predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil dostavljen LAS Raznolikost podeželja. 

 

 

AD B3/2    Zaključna poročila za leto 2016: 

a. Medobčinski inšpektorat in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško,            

            Občine Štore in Občine Žalec  

b. Policijska postaja Laško 

c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 

d. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 

e. Center za socialno delo Laško 

f. JZ Zdravstveni dom Laško 

g. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 

h. Vrtec Laško 

i. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 

j. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  

k. Knjižnica Laško 

l. Uredniški odbor Laškega biltena  

m. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 

 

 

SKLEPA št. 032-5/2017: 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec v letu 2016 v priloženi 

vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Policijske postaje Laško v letu 2016 v 

priloženi vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 

Območne izpostave Laško za leto 2016 v priloženi vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu STIK – Centra za šport, turizem, informiranje 

in kulturo Laško za leto 2016 v priloženi vsebini. 
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Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Centra za socialno delo Laško za leto 2016 v 

priloženi vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Zdravstvenega doma Laško za leto 2016 

v priloženi vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Glasbene šole Laško - Radeče za leto 2016 

v priloženi vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Vrtca Laško za leto 2016 v priloženi vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Antona Aškerca Rimske 

Toplice za leto 2016 v priloženi vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto 

2016 v priloženi vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Knjižnice Laško za leto 2016 v priloženi 

vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 

2016 v priloženi vsebini. 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Laško za leto 2016 v priloženi vsebini. 

 

Občinski svet Laško zadolži občinsko upravo, da na javne zavode naslovi dopis, da morajo 

biti objekti, v katerih poslujejo, pravilno opremljeni z zastavami (evropsko, slovensko in 

občinsko).  

 

Sklepi so bili posredovani pripravljavcem letnih poročil.  

 

Na javne zavode je bil naslovljen dopis, v  katerem so bili seznanjeni z opozorilom občinskega 

sveta glede opremljenosti objektov občinskih javnih zavodov in državnih institucij z zastavami – 

marsikje so le-te poškodovane, umazane ali pa jih sploh ni. Prosili smo jih, da preverijo, v 

kakšnem stanju so zastave pred objektom javnega zavoda in da zagotovijo, da so evropska, 

državna in občinska zastava pravilno izobešene.  

 

 

AD B4/1 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2016 

      B4/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2017 

 

SKLEPA št. 032-06/2017, 032-07/2017: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2016. 

Čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 13.256,05 EUR se razporedi med druge 

rezerve iz dobička.  

 

2. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2017 v 

predloženi vsebini. 

Občinski svet v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča Nadzorni svet komunale, 

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.  
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Občinski svet daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za vzdrževanje 

večstanovanjskih objektov v višini do 100.000 EUR. Kredit se bo mesečno 

poplačeval iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih objektov.  

 

Sklepi so bili posredovani Komunali Laško.  

 

 

AD B5/1  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani  

                 postopek 

 

SKLEP št. 410-27/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2016 po 

skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2016 v 

predloženi vsebini. 

 

Zaključni račun Občine Laško je bil objavljen v Uradnem listu št. 22/2017, z dne 12. 4. 2017. 

 

 

AD B5/2  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 – skrajšani  

            postopek 

 

SKLEP št. 410-27/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 

2017 po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 

2017 v predloženi vsebini, s tem da se spremeni naziv NRP OB057-17-0002 iz 

"Oblikovanje mrež za skupne aktivnosti" v "Lokalna gastronomska piramida". 

 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško je bil objavljen v Uradnem listu št. 22/2017, z dne 12. 

4. 2017. 

 

 

AD  B5/3  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – III.  

                 dopolnitev 

 

SKLEP št. 478-33/2016: 

Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško 

za leto 2017 – III. dopolnitev. 

 

 

AD B5/4  Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert  

                na Občino Laško 

 

SKLEP št. 478-26/2017: 
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Občinski svet Laško sprejme Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne 

skupnosti Šentrupert na Občino Laško. 

 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 22/2017, z dne 12. 4. 2017. 

 

 

AD B 5/5  Ukinitev javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1315/4, 1315/5 obe k. o. Vrh nad  

                 Laškim, 1735, k. o. Sedraž, 1360, k. o. Šmihel in 747/1, Lokavec 

 

SKLEP št. 353-03/2016: 

Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra v predloženi 

vsebini. 

 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 22/2017, z dne 12. 4. 2017. 

 

 

AD B 6/1  Predlog sklepa o ukinitvi PŠ Reka 

 

SKLEP št. 671-01/2017: 

Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi Podružnične šole Reka v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 22/2017, z dne 12. 4. 2017. 

 

 

AD B 6/2 Predlog sklepa o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Laziše 

 

SKLEP 600-08/2017: 

Občinski svet Laško sprejme Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole 

Laziše v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 22/2017, z dne 12. 4. 2017. 

 

 

AD B 7/1  Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Laško - Radeče 

 

SKLEPA št. 032-09/2017: 

1. Občinski svet Laško poziva javne zavode, da razpise za delovna mesta direktorjev 

oz. ravnateljev objavljajo na spletni strani občine in javnega zavoda. V skladu s tem 

naj se uskladijo tudi odloki.  

Na javne zavode je bil naslovljen dopis, s katerim so bili seznanjeni, da je bilo na občinskem svetu 

izpostavljeno, da bi morali sveti javnih zavodov, ki vodijo razpisne postopke, prosta delovna mesta 

objavljati tudi na spletni strani javnega zavoda in na občinski spletni strani.  
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2. Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje k imenovanju Rosane Jakšič za 

ravnateljico Glasbene šole Laško – Radeče.  

Sklep je bil posredovan Svetu zavoda Glasbene šole Laško-Radeče.  

 

 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 

 

 podan je bil predlog, da se na internetni strani v rubriki "Postopki in obrazci" posamezni 

obrazci razdelijo na posamezna področja (npr. stanovanjsko področje, šolsko področje, 

promet, gradnje,…); pripravijo naj se tudi enotni obrazci za zaporo cest; podan je bil tudi 

predlog, da bi na občinski spletni strani objavljali tudi razpise, tako kot jih objavlja 

ministrstvo za gospodarstvo (razpisi za študente, podjetja, LAS, …) 

 

Odgovor je v prilogi. 

 

 ali je na občino s strani ministrstva prišel kakšen dopis s povpraševanjem glede nastanitve 

migrantov? Izpostavljeno je bilo, da zasebniki nakupujejo objekte za ta namen in tako 

pride do nastanitve migrantom mimo lokalne skupnosti;  

 

Odgovor je v prilogi.  

 

 občina naj bi z ministrstva za okolje in prostor prejela dopis glede novosti dimnikarskih 

storitev – predlagano je bilo, da se to predstavi v prihodnji številki Laškega biltena; 

 opozorjeno je bilo na luknje in dvignjene pokrove na parkirišču nasproti blokov na Rimski 

cesti; 

 kako je s kolesarsko povezavo do Celja in do kdaj velja gradbeno dovoljenje za brv? 

 pobuda za postavitev odbojne ograje ob cesti Mala Breza – Trobni Dol; 

 pobuda za sanacijo ceste Marija Gradec – Šentjur; 

 pobuda za postavitev polnilnice za električne avtomobile;  

 pobuda za preplastitev ceste Rimske Toplice – Senožete (proti Aškerčevi domačiji); 

 pobuda za sanacijo makadamske ceste Briše – Pleš (cca 1.600 m) in tudi morebitno 

asfaltacijo;  

 kako je z vodovodom Pleš – štiri gospodinjstva naj bi še vedno imela nekakovostno vodo; 

 pobuda, da se apelira na Thermano, da bi se asfaltiralo parkirišče pred Domom starejših;  

 izpostavljena je bila problematika glede slabe pokritosti mobilnega omrežja v obeh dolinah 

– od Bobeka proti Šentrupertu in proti Reki; 

 

Odgovori so v prilogi. 

 

Glede pokritosti mobilnega omrežja je bilo na seji pojasnjeno, da je bil v začetku marca 

na Telekom poslan dopis z opredeljenimi belimi lisami. Njihov odgovor posredujemo v 

prilogi.  
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Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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