Številka: 032-01/2022
Datum: 22. 4. 2022
OBČINSKI

SVET

REALIZACIJA SKLEPOV 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA,
Z DNE 23. 3. 2022
AD B 5/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2021 –
skrajšani postopek
SKLEP št. 410-11/2019:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za
leto 2021 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za
leto 2021 v predloženi vsebini.
Odlok je v postopku objave v Uradnem listu RS.
AD B 5/2 Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za
leto 2021
SKLEP št. 478-47/2019:
1. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Laško za leto 2021 v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško se je seznanil z realiziranimi pravnimi posli pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem po Sklepu o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso
predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2021,
številka: 478-47/2019-10503 z dne 11. 11. 2020.
Poročilo je objavljeno na spletni strani Občine Laško.
AD B 6/1 Letna poročila za leto 2021:
a)
Uredniški odbor Laškega biltena, s Finančnim načrtom in programom dela
Laškega biltena za leto 2022
b)
JZ Zdravstveni dom Laško
c)
JZ Vrtec Laško
d)
JZ Glasbena šola Laško - Radeče
e)
Center za socialno delo Celje, Enota Laško
f)
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
SKLEP št. 014-04/2022:
1. Občinski svet Laško se je seznanil z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom Laško, JZ
Vrtec Laško, JZ Glasbene šole Laško – Radeče, Centra za socialno delo Celje, Enota
Laško in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško za leto 2021

ter Letnim poročilom Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 2021 s Finančnim
načrtom in programom dela Laškega biltena za leto 2022.
2. Občinski svet Laško daje JZ Zdravstveni dom Laško, JZ Vrtec Laško in JZ Glasbena
šola Laško – Radeče soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta
2021.
Sklepi so bili posredovani pripravljavcem letnih poročil.
AD B 6/2 Zaključno poročilo o izvedbi investicije sanacija ostankov baročnega dvorca v
kompleksu samostana Jurklošter
SKLEP št. 41010-0300/2018:
Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Sanacija ostankov
baročnega dvorca v kompleksu samostana Jurklošter".
AD B 6/3 Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine Laško – 1. obravnava
SKLEP št. 007-02/2022:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu na območju Občine Laško v predloženi vsebini v 1. obravnavi.
AD B 6/4 Predlog Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini
na domu v Občini Laško – 1. obravnava
SKLEP št. 007-03/2022:
Občinski svet Laško sprejme Odlok podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini v 1. obravnavi.
AD B 6/5 Predlog soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov
– 1. del
SKLEP št. 014-05/2022:
1. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško,
da se za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 direktorice mag. Janje Knapič,
pomočnice direktorice za področje zdravstvene nege Leonide Perčič Šeligo in
pomočnika direktorice za tehnično področje Tomaža Kavzerja nameni 5% letnih
sredstev njihovih osnovnih plač.
2. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Vrtec Laško, da se za
izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 ravnateljice Jerice Laznik Mokotar
nameni 5% letnih sredstev njenih osnovnih plač.
3. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Glasbena šola Laško –
Radeče, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 ravnateljice Rosane
Jakšič nameni 5% letnih sredstev njenih osnovnih plač.
Sklep je bil posredovan svetom zavodov.
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AD B 6/6 Predlog Lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2022 – 2025
SKLEP št. 610-01/2022:
Občinski svet Laško sprejme Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2022 – 2025
v predloženi vsebini.
Lokalni program kulture je objavljen na občinski spletni strani.
AD B 7/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe
čiščenja komunalne odpadne vode z uskladitvijo višine storitev
SKLEP št. 354-04/2022:
1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško potrjuje storitev čiščenja v višini 0,6823 EUR/m³ brez DDV.
3. Občinski svet Laško potrjuje omrežnino za gospodinjstvo za DN ≤ 20 v višini 2,2053
EUR/mesec brez DDV.
4. Za vse ostale dimenzije vodomerov se višina omrežnine uskladi s sprejetim
Elaboratom.
5. Nove cene storitev se objavijo v Uradnem listu RS in se jih prične zaračunavati z
mesecem majem 2022 v obračunu za mesec april 2022.
Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode
je bil poslan Komunali Laško in objavljen na spletni strani Občine Laško in v Uradnem listu RS, št.
49/2022, z dne 8. 4. 2022.
AD B 7/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto 2022
SKLEP št. 032-09/2022:
1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2022 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 Nadzorni svet 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 €. Kredit se bo mesečno
poplačeval iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih objektov.
Sklep je bil posredovan Komunali Laško.
AD B 7/3 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v
Rečici – skrajšani postopek
SKLEP št. 3504-02/2016:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
kamnolom Rečica po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
kamnolom Rečica v predloženi vsebini.
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Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/2022, z dne 8. 4. 2022.
AD B 7/4 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038)
SKLEP št. 3503-08/2021:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038), v
predloženi vsebini.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/2022, z dne 8. 4. 2022.
AD B 7/5 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše
SKLEP št. 3503-07/2021:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše (1037), v predloženi
vsebini.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/2022, z dne 8. 4. 2022.
AD B 8/1 Predlog Sklepa o višini sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov Občinskega sveta Laško
SKLEP št. 007-06/2021:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o višini sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov Občinskega sveta Laško v predloženi vsebini.
AD B 8/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Uredniškega odbora Laškega biltena
SKLEP št. 011-02/2022:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora občinskega
glasila Laški bilten v predloženi vsebini.
Sklep je bil posredovan imenovanim.
AD B 8/3 Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško
SKLEP št. 032-03/2022:
Občinski svet Laško daje soglasje k imenovanju mag. Janje Knapič za direktorico JZ
Zdravstveni dom Laško.
Sklep je bil posredovan svetu zavoda ZD Laško.
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AD B 8/4 Realizacija dela Občinskega sveta Laško v letu 2021 s pregledom odgovorov na
vprašanja in realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2021
SKLEP št. 032-17/2021:
1. Občinski svet Laško se je seznanil z Realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto
2021 v predloženi vsebini in s pregledom odgovorov na vprašanja in realizacijo pobud
članov občinskega sveta v letu 2021.
2. Občinska uprava naj do naslednje seje dopolni tabelo z odgovori na vprašanja in
pobude, na katere še ni bilo odgovorjeno.
Dopolnjena tabela je v prilogi.
AD B 9 Vprašanja in pobude
-

Enej Kirn - MMOL:
o Direktorica ZD Laško je omenila, da je gradbeno dovoljenje na usklajevanju na UE –
kaj to pomeni - ali je vse v redu s projektno dokumentacijo?

-

Štefanija Pavčnik – SDS:
o Cesta Povčeno – Zabrež: za sanacijo zgornjega dela ceste se pogajajo že deset let;
gre za najslabši odsek v občini (zaradi posledice, ker je bila obvozna cesta, neurij in
plazov), ki naj bi se izvedel le v makadamski izvedbi.

-

Irena Gradišnik:
o Pobuda za subvencioniranje E-oskrbe, to je aplikacije za prenosni telefon za varnejše
bivanje starejših v domačem okolju. To socialnovarstveno storitev ponuja Telekom s
24-urno povezavo z asistenčnim centrom in s svojci. E-oskrba je namenjena
starostnikom, ki živijo sami in še ni potrebe oz. še ne želijo v dom, invalidom in tudi
osebam, ki bivajo s svojci (kajti svojci so zaradi službe odsotni cel dan). V evropskih
državah je ta storitev že uveljavljena, v Sloveniji jo že subvencionirajo nekatere
občine (npr. Slovenske Konjice). Telekom zaračunava to storitev po 24,40 EUR.
Nekatere občine jo subvencionirajo v višini nad 10 EUR.

-

Boštjan Vrščaj – Lista ljudje ljudem:
o Opozoril je na že na prejšnjih sejah izpostavljene zadeve:
▪ očiščenje brežine Savinje – predlaga, da se NIVO na to redno opozarja;
▪ ali je bil na pristojne službe poslan dopis v zvezi s pobudo glede tranzita skozi
Laško?
▪ pobuda za pregled razpok in preplastitev mostu čez Savinjo v Laškem (v času,
ko je bil most zaprt) – ali pregled stanja mostu ni v interesu občine zaradi
varnosti občanov?

-

Nuša Konec Juričič – SLS:
o Ponovno je podala pobudo za odgovor Teniškemu klubu Laško v zvezi z njihovim
dopisom, poslanim v septembru.

-

Janko Cesar – SLS:
o V letu 2020 je bil razširjen 1. del ceste Rimske Toplice - Jurklošter na "Einšnitu"; takrat
je bilo rečeno, da se bo razširitev nadaljevala do mostu čez reko Gračnico … v tem
času so se namestile zaščitne mreže na brežinah … ali se bodo dela nadaljevala?
o Ali so bile že poslane odločbe za odmero zemljišč za cesto Laziše – Leše – Občina
Dobje?
o Ali občinska uprava že pripravlja razpis za asfaltacijo cest (opozorilo, da mora biti
pravočasno)?

5

Med sejo je bila podana pisna pobuda Alenke Barlič – SLS, ki se nahaja v zadevi, in sicer za
namestitev cestnega ogledala na cestni relaciji Rimske Toplice – Jurklošter, odcep za Šmiklavž (v
Brstovnici).
Odgovori so v prilogah.
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek, l. r.
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PREGLED ODGOVOROV NA VPRAŠANJA IN REALIZACIJA POBUD
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA LAŠKO V LETU 2021
VPRAŠANJA
zap.
št.
1.

seja

vprašanje

seja / odgovor

13. seja,
3. 2.

Informacija o projektu RUNE

14. seja:
V naselju Brezno bo zgrajen kontejner, v katerem bo glavno
vozlišče.
Na MJU se je novembra 2020 zaključil javni razpis za
sofinanciranje gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij. Za slop 13 Laško se je prijavilo
podjetje RUNETEC d. o. o., s katerim je MJU sklenil
pogodbo. Projekt naj bi bil zaključen do konca septembra
2023.
14. seja: Projekt se zaključuje. Oprema je dobavljena,
izdelan je požarni red in ocena požarne varnosti. V izvedbi
je montaža protivlomnega in protipožarnega sistema.
14. seja: Pripravljajo se spremembe in dopolnitve OPPN za
infrastrukturo Rimske Toplice.
Krajevne table so bile zamenjane s strani Komunale Laško.
15. seja: V pripravi je popis potrebnih asfalterskih del po
občini, v katere se bodo vključile nadgradnje v asfaltno
izvedbo kritičnih odsekov bankin.
15. seja: Ta cestni odsek se bo preplastil po končani gradnji
telovadnice.
15. seja: Zadeva je tik pred glavno obravnavo na sodišču.
Uskladitveni sestanek z odvetniško pisarno bo 18. 5.,
konkretna pojasnila bodo na seji.
15. seja: Januarja je bilo delo oddano najugodnejšemu
izvajalcu Geofoto, d. o. o. iz Slovenske Bistrice.
15. seja: 14. 5. je občina prejela odločbo Ministrstva za
kulturo o odobritvi sredstev v višini 36.000 EUR. Pripravlja
se JN za izbor izvajalca del.

2.

Informacija o Projektu TIC Rimske Toplice

3.

Informacija o dokumentaciji za novi most v Rimskih
Toplicah in pričetku del
Informacija o zamenjavi krajevnih tabel v KS Jurklošter
Informacija o ureditvi Zdraviliške ceste od krožišča pod
Rimskimi termami do Turist biroja

4.
5.

6.
7.

8.
9.

14. seja,
24. 3.

Informacija o ureditvi Aškerčeve ceste od krožišča pri šoli
do odcepa proti Zdraviliški cesti
Informacija o zadevi CEROZ

Ali je izbran izvajalec za odmero ceste od Blatnega Vrha
do občine Dobje?
Informacija glede razpisa za sofinanciranje obnove
obzidja v Jurkloštru

Ali je kakšna druga rešitev za obvoz v Rimskih Toplicah,
vsaj za osebna vozila?
Kronologija dogodkov na plazu Peganc

10.
11.

12.

13.
14.

15. seja,
26. 5.

Ali je narejena kakšna kalkulacija v zvezi z Zakonom o
razbremenitvi financiranja občin – kakšen znesek se lahko
pričakuje iz tega naslova?
Ali se v okviru sanacije strehe dvorane Tri lilije razmišlja o
električnih panelih?
Informacija o osnutku OPPN za kamnolom Rečica

15.

Informacija o Goleževi hiši

16.

Informacija o projektu RUNE
Kako je postavitev oddajnika za signal na Vrhu nad
Laškim vplivala na boljši signal?

17.
18.

19.

16. seja,
29. 9.

Informacija o gradnji blokov na Cesti v Rečico
Kako se namerava vrednotiti nulto stanje na dveh
kulturnih spomenikih – na cerkvi sv. Mihaela na Šmihelu
in cerkvi sv. Katarine na Kuretnem, ki ležita v neposredni
bližini kamnoloma in sta bili v decembrskem potresu
močno poškodovani? Kdo bo odgovoren za sanacijo
škode?
Informacija o gradnji telovadnice na OŠ Rimske Toplice

15. seja: Dela so v zaključni fazi. 24. in 27. 5. bodo pregledi
in prevzemi izvedenih gradenj in tehnični pregled.
16. seja: Dec. 2017: načrt za izvedbo sanacije (Gprocom d.
o. o.). Nov. 2018: izveden razpis za izvajalca. Dec. 2018:
Sklep župana o izvedbi sanacijskih del, Pogodba za
izvedbo sanacijskih del, uvedba v delo in izvedba del.
Izvedla se je podporna konstrukcija, sidrana pilotna stena,
obnovljeno je bilo vozišče.
15. seja: Tabela iz katere izhajajo prihranki na letnem
nivoju: 2021 – 384.977 EUR, 2022 – 562.477 EUR.
15. seja: Ni predvidena fotovoltaična elektrarna.
16. seja: Na osnutek OPPN so bile podane pripombe in
predlogi, do le-teh so bila sprejeta stališča. Izdelan je bil
predlog OPPN, na katerega se sedaj pridobivajo mnenja.
Občinska uprava bo, skupaj z ZVKD, preučila možnost
ureditve Goleževe hiše v prihodnje.
16. seja: V Obrežju pri Zidanem Mostu se je hkrati z
izgradnjo vodovoda položila kabelska kanalizacija za
optično povezavo. Projekt se nadaljuje pri izgradnji
vodovoda Ojstro, Tovsto, Zahum in Brstnik. Za lokacijo
Brezno, kjer bo optično vozlišče, je naročena parcelacija,
sledil bo postopek odprodaje zemljišča.
17. seja: V izdelavi so spremembe in dopolnitve
Zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1. Priložen terminski plan.
17. seja: V izdelavi je OPPN. V 36. členu so opredeljene
obveznosti investitorjev in izvajalcev.
Posnetek nultega stanja na cerkvah ni predviden, prav tako
Ministrstvo za kulturo ni podalo nobene zahteve. Za
poškodbe na teh dveh objektih je pristojen lastnik.
17. seja: 26. 2. je bilo objavljeno JN, po pogajanjih je bil
izbran najugodnejši ponudnik. z izgradnjo se bo pričelo
konec leta oz. v začetku naslednjega leta – odvisno od
vremenskih razmer.

20.

Ali se bo uredil odsek do mostu čez Gračnico?

21.

Kdaj se bodo realizirale sanacije plazov, za katere je že
pripravljena dokumentacija?

22.

Ali se bodo uredili parkirni prostori pred Vrtcem Laško oz.
ali se bo realiziral odkup garaž za namen razširitve
parkirnih prostorov?

23.

Kakšno je trenutno stanje CZ v Laškem? Ali glede na
povečana evropska sredstva za CZ Občina Laško
sodeluje pri nabavi specialnega vozila?
Ali je bila dogovorjena obnova/novogradnja Policijske
postaje?

24.

25.

Ali se spremljajo parametri, ki smo jih sprejeli za razvoj
kolesarskega omrežja v občini?

26.

Prostorska stiska Vrtca Debro, ki se bo povečala z
izgradnjo blokov

17. seja: DRSI naj bi to umestila v svoj plan ureditev cestnih
odsekov ob modernizaciji železniške proge (od novega
podvoza do mostu preko Gračnice).
17. seja: Sanacija plazov poteka v odvisnosti od
razpoložljivih sredstev, višine projektantsko ocenjene
vrednosti izvedbe del ter možnosti kandidiranja za sredstva
MOP, ki so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.
Prioritetno se bo pristopilo k realizaciji zemeljskih plazov na
JP Marija Gradec-Gorišek, LC Svetina-Konjuce-SeloŠentrupert, JP Cementarna-Straže.
Kupna pogodba je usklajena in je v fazi podpisovanja.
Občina Laško je nepremičnine uvrstila v Načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem za leto 2021. Zaradi zamude na
strani enega od prodajalcev bo za realizacijo nakupa
uporabljena kvota po Sklepu o določitvi skupne vrednosti
pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v
Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za
leto 2022.
17. seja: Poročilo CZ Občine Laško
Občina Laško je v letu 2022 kot lastnik poslovnih prostorov
policijske postaje na Zdraviliški cesti 5 in 5b, po predhodnem
dogovoru s strokovno službo policije naročila nova glavna
vhodna vrata v oba objekta. Prostori so v brezplačni uporabi
policije, zato so možnosti vlaganj omejene.
17. seja: Parametri se spremljajo in se letno poročajo
Ministrstvu za infrastrukturo.
V sklopu ureditve dveh krožišč v Laškem se bo na tem
odseku zgradilo kolesarski stezi. Načrtuje se tudi izgradnja
steze do Thermane Laško ob glavni cesti G1-5.
V prihodnjem letu se bo začel izvajati projekt mobilnosti, ki
bo na površinah za motorna vozila v Laškem in Rimskih
Toplicah opredelil prostor za potek kolesarskega prometa.
17. seja: Vrtec Debro je sprojektiran tako, da se lahko doda
še ena enota. Pri gradnji se je upoštevalo tudi to, da se
vrtec lahko nadgradi z enim nadstropjem.

POBUDE
zap.
št.
1.

seja

pobuda

seja / odgovor

13. seja,
3. 2.

Sanacija glavne ceste od novega mostu v Laškem do
Rimskih Toplic in naprej do Jurkloštra

9. seja: Sanacija cestnih površin v okviru modernizacije
železniške proge. V letošnjem letu se bo nadaljevala
preplastitev celotne javne poti med Zidanim Mostom
Gračnico.
14. seja: Stanje cestišča je bilo preverjeno – cesta je v
celoti asfaltirana in na njej ni poškodb.
14. seja: Posodobitev ceste bo vključena v plan obnov v
tekočem letu.
Osnutek predloga novega odloka je sicer pripravljen,
vendar pa je bil v lanskem letu pripravljen tudi nov zakon o
javnem redu in miru, ki pa ni bil sprejet. V ponovno
zakonodajno obravnavo bo posredovan po izvedbi volitev,
zato je smiselno počakati do sprejema novega zakona, ki
bo podlaga za sprejem odloka.
Vsak, ki je vložil vlogo v letu 2022, je prejel tudi bon za
medovito drevo.
14. seja: Predviden je ogled v spomladanskih dneh, da se
določi najugodnejšo.
14. seja: Skupaj s Komunalo se bo pripravil ukrep za
izboljšanje stanja.
16. seja: V spomladanskem času so gnezdili golobi. Po
končanem gnezdenju so gnezda odstranili, odprtine ob
lučeh, kjer so gnezdili, pa fizično zaprli. V tem času je bil
pokrit pločnik trikrat strojno opran.
14. seja: Potrebno je zgraditi črpališče in vodohran. Pobuda
se bo vnesla v nov program vodooskrbe 2022-2025.
17. seja: Pobuda je vnesena v program vodooskrbe 20222025.
14. seja: Thermana Laško kot lastnik zemljišča ima na tej
lokaciji ekološki otok za smeti za potrebe svojega

2.

Sanacija ceste Lokavec – Kolman

3.

Sanacija ceste Povčeno – Zabrež do odseka za Vrhe

4.

Posodobitev Odloka o javnem redu in miru iz leta 2001

5.

Vsakemu novorojenčku v občini naj se podari bon za
nakup medovitega drevesa
Sanacija cestnega odseka Konc – Lože pod hišo Deželak
(Lože 1)
Namestitev zaščite pod streho mostu v Jagočah zaradi
iztrebkov golobov

6.
7.

8.

Dvig tlaka v vodovodnem omrežju na območju Cesta v
Debro

9.

Odstranitev stare avtobusne postaje s parkirišča pri KC
Laško, ki služi kot streha za smetiščne kante

10.

14. seja,
24. 3.

Ureditev hudournika na Zdraviliški cesti

11.

Celovit koncept novoletne okrasitve Rimskih Toplic

12.

Ureditev prometne varnosti na obnovljenem odseku od
Picerije Guliver proti Zavratam

13.

Postavitev varovalne ograje na odseku LC Vrh nad
Laškim – Jurklošter ob potoku Mišnica
Postavitev krožnega prometa na cesti Rimske Toplice
(odcep Hrastnik)
Postavitev cestnega ogledala na ovinku/odcepu iz smeri
Stare Ogeče na Zdraviliško cesto v Rimskih Toplicah

14.
15.

16.

15. seja,
26. 5.

17.

Preplastitev ceste od novega mostu proti Rimskim
Toplicam (do vinotoča)
Rešitev za urejene komunalne otoke v mestu

18.

19.

Postavitev ustreznih označb za varnejšo vožnjo na Cesti
na Svetino – mimo h. št. 9

16. seja,
29. 9.

Očiščenje brežine Savinje

20.

Postavitev e-koles po preostalih krajevnih skupnostih

21.

Fizično upravljanje prometa pri zapori zaradi izgradnje
krožišča že od 5.30 do 6.00, ne samo od 7. do 8. ure
Ureditev javne razsvetljave in kanalizacije na Kopitarjevi in
Čopovi ulici

22.

23.

Zamenjava občinskega županovega avta vsaj s hibridnim
avtomobilom

gostinskega lokala. Skupaj se bo pripravil ukrep za
izboljšanje stanja.
15. seja: Najprej je treba urediti ustrezen prodni
zadrževalnik. Z Direkcijo za vodo se bo pripravilo ustrezno
projektno rešitev.
Poleti se bo pripravil projekt osvetlitve, pri katerem bosta
sodelovala STIK Laško in Komunala Laško.
15. seja: Na odseku, kjer je najgostejša poselitev, je
nameščen znak cona 30; če ukrep ne bo zadoščal, se bo
postavil radar.
15. seja: Varovalna ograja se bo postavila.
15. seja: 12. 5. je bil sestanek z DRSI, pobuda se smatra
kot pričetek realizacije krožnega prometa.
15. seja: Pobudo bodo obravnavale strokovne službe; v
primeru potrebe se bo namestila ustrezna prometna
signalizacija.
16. seja: zaradi strnjenega naselja, dostopov do objektov in
izvozov na LC je hitrost omejena na 30 km/h, vidljivost z
obeh strani je dobra.
16. seja: Predlog za preplastitev se bo posredovala na
DRSI.
16. seja: Ekološki otoki v SMJ se bodo uredili v sklopu nove
ureditve, ki se pripravlja skupaj s projektivnim birojem
Elementarna, d. o. o.
17. seja: Občina je opozorila Direkcijo za vode, sektor
Celje, na pravočasno košnjo trave na brežini.
17. seja: pravkar se izvaja in gradi v Šentrupertu, načrtuje
se tudi v Marija Gradcu nad gostilno Čater.
17. seja: Ročno usmerjanje prometa je dovoljeno samo v
svetlem delu dneva.
17. seja: Kanalizacija in javna razsvetljava bosta izvedeni
sočasno, predvidoma konec leta 2022 oz. 2023, ko se bo
izvajal Kohezijski projekt izgradnje kanalizacije v Laškem v
aglomeraciji 8550.

24.

Ureditev plezališča v Laškem

25.

Prepoved tranzita skozi Laško, poziv za bolj pogosto
kontrolo prometa
Priprava strategije zdravja in zdravstva v občini

26.

16. in 17.
seja

27.

16. seja

28.

Ureditev Ceste na Svetino: pri hiši na razcepu za Taborje
popravilo robnika.
Spremembe volilnih enot

29.

Izgradnja večnamenskega športnega igrišča v Lazišah –
nasproti OŠ Laziše

30.

Ureditev plazečega in poškodovanega cestišča pri
domačiji Deželak

31.

17. seja,
15. 12.

32.

33.
34.

Laško, 22. 4. 2022

Pri projektu izgradnje širokopasovnega sistema podjetja
Rune je za izgradnjo na območju naše občine zadolžen
podizvajalec - podjetje Eurocom. Na sejo naj se povabi
predstavnika tega podjetja, da predstavi terminski plan in
ostale informacije v zvezi s tem projektom.
Ureditev parkirišča pred pošto in trgovino v Rimskih
Toplicah
Osvetlitev Aškerčevega trga naj se to doda v program
prednovoletne osvetlitve za prihodnje leto
Zaradi razpok na cestišču mostu čez Savinjo v Laškem
naj se izvedeta strokovni pregled mostu in preplastitev.

Plezališče se ureja v Povčenem. Problem je bil z dostopom
do plezališča, zato se je izvedla odmera, čaka se na
odločbo geodetske uprave. Tako bo občina lahko uredila
cesto, lastnik zemljišča pa ureja teren za kamp ob plezalni
steni, ki pa jo ureja Albin Simonič.
Ko bo urejen dostop do plezališča, bo urejen tudi dostop do
vodohrana.
17. seja: Poslal se bo dopis na policijo in medobčinski
inšpektorat.
Oblikovala se bo skupina za pripravo strategije, v katero
bodo imenovani predstavniki zdravstvenega doma, občine
in zunanji strokovni sodelavci.
17. seja: JP Komunali je naloženo, da zadeve preveri in
sanira.
Odlok je bil v 1. obravnavi na 17. seji, vendar ni imel
zadostne podpore.
17. seja: Pristopilo se je k izdelavi strokovnih podlag, ki
bodo služile kot podlaga k pobudi za spremembo
namembnosti zemljišč v sklopu priprave sprememb in
dopolnitev OPN Laško.
17. seja: Poškodbe na cestišču LC Brstovnica-Laziše-Vrh
pod objektom Lože 1 se bo ogledalo s potencialnim
lokalnim izvajalcem, ki bo pripravil ponudbo za sanacijo.
18. seja: Izvajalec del ni Eurocon, izbor uzvajalca je v teku.

18. seja: Parkirni prostor za dve vozili bo izveden v sklopu
asfalterskih del v letu 2022.
Poleti se bo pripravil projekt osvetlitve, pri katerem bosta
sodelovala STIK Laško in Komunala Laško.
18. seja: DRSI se je podala negativen odgovor.

