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    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 24. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  28. 3. 2018   

 

 

AD B3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto  
       2018 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2017 

 
SKLEP št. 032-04/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in rokovnik 
za leto 2018 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2017 v predloženi vsebini. 
 
 

AD B4/1 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih   
               vod v letu 2017 

 
SKLEP št. 354-09/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo 2017 za koncesijski projekt Laško za čiščenje 
komunalnih odpadnih vod v predloženi vsebini.  
 
Sklep je bil dostavljen Storitvenemu podjetju Laško, d. o. o. 
 
 

AD B4/2 Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini  
               Laško –  skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-04/2008: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Laško v predloženem besedilu. 

3. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v skladu s 4. členom Odloka o 
pokopališkem redu na območju Občine Laško za izvajalca obvezne lokalne 
gospodarske javne službe 24 urne dežurne službe pogrebne dejavnosti za območje 
občine Laško določi Javno podjetje Komunala Laško, d.o.o.. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23, z dne 6. 4. 2018. 
 
 

AD B5/1  Zaključna poročila za leto 2017: 
 

a. Medobčinski inšpektorat 
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
c. JZ Zdravstveni dom Laško 
d. Center za socialno delo Laško 
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e. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
f. Vrtec Laško 
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
i. Uredniški odbor Laškega biltena  
j. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 

 
SKLEP št. 3550-15/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec v letu 2017 v priloženi 
vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Laško za leto 2017 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Zdravstvenega doma Laško za leto 2017 
v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Centra za socialno delo Laško za leto 2017 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Glasbene šole Laško - Radeče za leto 2017 
v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Vrtca Laško za leto 2017 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Antona Aškerca Rimske 
Toplice za leto 2017 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto 
2017 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2017 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško za leto 2017 v priloženi vsebini. 
 
Sklepi so bili posredovani pripravljavcem poročil. 
 
 

AD B5/2  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega  
                vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško – skrajšani postopek   

 
SKLEP št. 007-01/2018: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24, z dne 13. 4. 2018. 
 
 

AD  B5/3  Zaključno poročilo o prenovi kuhinje v Vrtcu Laško 

 
SKLEP št. 602-21/2018: 

1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo o obnovi centralne kuhinje v Vrtcu 
Laško v predloženi vsebini. 

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/


OBČINA  LAŠKO 
Občinska uprava 

 

 Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40 3 
 e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220  

2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ Vrtec Laško. 
 
 

AD B6/1  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2017- skrajšani  
                postopek 

 
SKLEP št. 410-28/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2017 po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2017 v 
predloženi vsebini. 

 
Zaključni račun je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24, z dne 13. 4. 2018. 
 
 

AD B 6/2  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2017 do  
                   28. 2. 2018 

 
SKLEP št. 021-02/2015: 
Občinski svet Laško  se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije 
za obdobje od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018. 
 
 

AD B 7/1 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarski razvoj  
               občine 

 
SKLEP št. 032-02/2018: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se kot nadomestni član v Odbor za gospodarski 
razvoj občine imenuje Rudolf Kavzer. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanemu članu in Odboru za gospodarski razvoj občine.  
 
 

AD B 7/2 Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško 

 
SKLEP št. 032-02/2018: 
Občinski svet Laško soglaša, da se za direktorico JZ Zdravstveni dom Laško imenuje mag. 
Janjo Knapič, in sicer za štiriletno mandatno obdobje in v skrajšanem delovnem času (30 
ur na teden).  
 
Sklep je bil posredovan Svetu zavoda Zdravstvenega doma Laško. 
 
 

AD B 9 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja: 

 Problematika umazane Ične – poiskati je treba rešitev v zvezi z odlagališčem Unično;  
Pojasnjeno je bilo, da je bila na občinski spletni strani objavljena izjava za javnost. 8. 
marca je namreč na pobudo župana Občine Hrastnik Mirana Jeriča potekal drugi sestanek 
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med predstavniki Občin Hrastnik in Laško, vodstvom družbe CEROZ ter predstavniki 
krajanov KS Sedraž. Dogovorjeno je bilo, da vodstvo družbe v roku 1 meseca pripravi 
nabor ukrepov, ki bodo odpravili težave, ki se pojavljajo pri delovanju CEROZ-a.  
 

 Obvozna cesta Brezno – Sedraž – baje je že nekaj zakoličeno za odmero, lastniki zemljišč 
pa ne vedo ali bo šlo za odkup ali brezplačni prenos; 
Pojasnjeno je bilo, da se dela odmera, da se definira trasa. Z lastniki potekajo dogovori o 
prenosu odmerjenih zemljišč.  
 

 Na Ministrstvo za infrastrukturo naj se poda pobuda za čiščenje odpadkov ob glavni cesti 
Celje – Zidani Most, Celje – Hrastnik.   
 

 Za lokalno cesto Vrh nad Laškim - Velike Grahovše naj se uredi lastništvo; 
 

 Ureditev parkirišča pred gasilskim domom na Vrhu nad Laškim; 
 

 V Hudi jami so igrišča dobro koriščena, tako da jim primanjkuje parkirišč v času vadb; 
 

 Starodavno obzidje pri Kartuziji Jurklošter razpada – potrebna bi bila sanacija (če le-ta ni 
možna, pa naj se poruši – v takšnem stanju kot je, ne more več biti);  

 

Odgovori so podani v prilogah. 

 

 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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