
 
 
 

 

Številka: 032-07/2020 
Datum: 19. 6. 2020 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 9. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  13. 5. 2020 

 
 

AD B 3/1  Zaključna poročila za leto 2019: 
a. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
b. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
c. Vrtec Laško 
d. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
e. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 
f. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
g. JZ Zdravstveni dom 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 2020 

 
SKLEP št. 032-05/2020: 
 

1. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, Območne izpostave Laško, za leto 2019 v priloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu JZ Glasbena šola Laško - 
Radeče za leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2019 
v višini 4.406,29 EUR pokriva iz presežka prihodkov preteklih let. 

3. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Vrtca Laško za leto 2019 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 1.550,20 EUR v letu 2020 nameni za nabavo neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev. 

4. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Osnovne šole Antona Aškerca 
Rimske Toplice za leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 1.174,00 EUR v letu 2020 nameni za nabavo neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev. 

5. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Osnovne šole Primoža Trubarja 
Laško za leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 605,84 EUR v letu 2020 nameni za nabavo neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev. 

6. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu JZ STIK – Center za šport, 
turizem, informiranje in kulturo Laško za leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 24.778,54 EUR, v letu 2020 nameni za nakup novega službenega avtomobila v 
višini 17.370,00 EUR in za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. 
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7. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu JZ Zdravstveni dom Laško za 
leto 2019 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 210.935,00 EUR v letu 2020 nameni za nabavo neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev. 

8. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Centra za socialno delo Celje, 
Enota Laško, za leto 2019 v priloženi vsebini. 

9. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Laško za leto 2019 v priloženi vsebini. 

10. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Uredniškega odbora Laškega 
biltena za leto 2019 ter s Finančnim načrtom in programom dela Laškega biltena za 
leto 2020 v priloženi vsebini. 

 
Sklepi so bili dostavljeni pripravljavcem poročil. 
 
 

AD B 3/2  Informacija v zvezi z aktivnostmi glede bivše poslovne stavbe CSD Laško 

 
SKLEP št. 478-16/2018: 
1. Občinski svet Laško opredeljuje javni interes za neodplačen prenos nepremičnine - bivše 

poslovne stavbe Centra za socialno delo Laško, na  Kidričevi ulici 1 v Laškem (stavba št. 
827 v k. o. 1026 Laško), stoječe na parc. št. 313/2, k. o. 1026 Laško (ID 2523618), ki je v 
upravljanju Centra za socialno delo Celje, Opekarniška 15b, 300 Celje, in v lasti Republike 
Slovenije, v last in posest Občine Laško ter pooblašča župana in strokovne službe za 
izvedbo vseh aktivnosti s tem v zvezi. 

2. Poslovna stavba je namenjena izvajanju centralnih dejavnosti, kamor sodi tudi 
zdravstvena dejavnost, zato Občinski svet Laško soglaša, da se jo nameni za potrebe 
izvajanja programov JZ Zdravstveni dom Laško na primarni ravni.   

 
 

AD B 4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2019 

 
SKLEP št. 032-09/2020: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2019 v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen LAS Raznolikost podeželju. 
 
 

AD B   5/1  Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2019  
                   in plan gradnje za leto 2020 

 
SKLEP št. 3601-02/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2019 in plan 
gradnje za leto 2020 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen podjetju Adriaplin. 
 
 

 AD B 5/2  Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto  2020 

 
SKLEP št. 032-08/2020: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2020 v 
predloženi vsebini. 
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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 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.  

 
Sklep je bil dostavljen Komunali Laško. 
 
 

AD  B 5/3 Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo        
                 komunalno opremo na območju občine Laško - 1. obravnava 

 
SKLEP 430-04/2017 št.: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju občine Laško v 1. obravnavi. 

2. Občinska uprava bo proučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala pri 
pripravi odloka za 2. obravnavo. 

 
 

AD B 6/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2019 - skrajšani  
           postopek 

 
SKLEP 410-14/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2019 po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2019 v predloženi 
vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Predlog sklepa o odpisu neizterljivih terjatev iz naslova 
okoljskih dajatev, vodarine, najemnin, kreditov in ostalih vsebin v predlagani vsebini 
ter pooblašča strokovne službe Oddelka za proračun in javne finance, da odpisane 
terjatve po tem sklepu izloči iz knjigovodskih  evidenc. 

4. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Laško za leto 2019 v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 77, z dne 28. 5. 2020. 
 
 

AD B 7/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Vrtca Laško         

 
SKLEP št. 032-01/2020: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Vrtca Laško imenujejo: 
- Urška Kozmus, 
- Tjaša Kerin, 
- Vesna Vodišek Razboršek. 
 
Sklep je bil dostavljen imenovanim in Svetu zavoda Vrtca Laško. 
 
 

AD B 7/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske  
 Toplice 

 
SKLEP št. 032-01/2020: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
imenujejo:  
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- Janko Rode, 
- Gregor Ivšek, 
- Alenka Barlič. 

 
Sklep je bil dostavljen imenovanim in Svetu zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 
 
 

AD B 7/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Knjižnice Laško 

 
SKLEP št. 032-01/2020: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Knjižnice Laško imenujejo: 

 kot predstavniki ustanovitelja:  
- Jerica Laznik Mokotar, 
- Barbka Rode; 

 kot predstavniki zainteresirane javnosti:  
- Nuša Konec Juričič, 
- Roman Tušek. 

 
Sklep je bil dostavljen imenovanim in Svetu zavoda OŠ Knjižnice Laško. 
 
 

AD B 7/4 Predlog Sklepa o imenovanje članov Nadzornega sveta Komunale Laško 

 
SKLEP št. 032-01/2020: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Nadzorni svet Komunale Laško imenujejo: 
- Marjan Kozmus, 
- Matjaž Centrih, 
- Matjaž Štor, 
- Danijela Bevk Knez. 
 
Sklep je bil dostavljen imenovanim in Nadzornemu svetu Komunale Laško. 
 
 

AD B 7/5 Predlog Sklepa o imenovanje članov Sveta OI JSKD Laško 

 
SKLEP št. 032-01/2020: 
Občinski svet Laško predlaga direktorju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, da se v 
Svet Območne izpostave JSKD Laško imenujejo: 
- Ivan Medved, 
- Vlado Marot, 
- Avgust Aškerc.      
 
Sklep je bil dostavljen direktorju JSKD. 
 
 

AD B 8 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja: 

 
- Kako je prišlo do tega, da je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za prizidek k 

Zdravstvenem domu Laško zavrnjena, ker investicija ni usklajena s prostorskimi akti? Na 
parceli, kjer naj bi se izvedla gradnja, se ne sme graditi – tako je bilo pojasnjeno na odboru 
za družbene dejavnosti. Projektant je tisti, ki mora preveriti, če se na določeni parceli lahko 
gradi. Če se bo šlo v spremembo OPPN, ki traja cca 200 dni, verjetno prizidka ne bo še 4 
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leta. Potrebno je ugotoviti, kdo je naredil napako (projektant ali občina) in kakšni stroški so 
nastali zaradi tega ter ugotoviti odškodninsko in disciplinsko odgovornost. Predlagano je bilo, 
da se sprejme sklep, da se določi terminski plan za izvedbo investicije in da se določi 
odgovorno osebo za vodenje te investicije ter da se odbor za družbene dejavnost in občinski 
svet redno obvešča o poteku investicije.  
ODGOVOR V PRILOGI 
 

- Kako daleč je postopek v zvezi s participativnim proračunom?  
ODGOVOR V PRILOGI 
 

- Kako je z nadaljevanjem sanacije obzidja v Jurkloštru?  
ODGOVOR V PRILOGI 

 
- Podana je bila pobuda, da bi se v okviru rekonstrukcije Rimske Toplice izvedla še 

rekonstrukcija cestnega odseka med Gračnico in Globokim. 
ODGOVOR V PRILOGI 

 
- informacija o časovnem poteku menjave oz. prestavitve avtobusne postaje pri Bobek, 

sanacija ceste na območju med hišnima številkama Reka 8 in Reka 7a;   
ODGOVOR V PRILOGI 

 
- poročilo glede sprejetih ukrepov v zvezi s Covid 19 ;  

 
Poročilo bo pripravljeno do naslednje seje, ko bodo znani vsi podatki. 

 
- pošiljanje gradiva za sejo občinskega sveta prej kot 7 dni (če je obsežno in predhodno že 

pripravljeno); 
 
V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Laško se vabilo z dnevnim redom in 
gradivom pošlje najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za sejo. Pred tem potekajo še seje 
odborov in komisije, po katerih je potrebno – v kolikor so podane pripombe - gradivo še 
uskladiti in popraviti. 

 
                 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
 
 






















