Št.: 032-10/2022
Datum: 16. 5. 2022
ZAPISNIK
19. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 4. 5. 2022, ob 17. uri, v Thermani Laško.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 20 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je,
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Odsotnost so opravičili Alenka Barlič,
Bojan Šipek in Jože Senica.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja v
spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.

Franc Zdolšek
Tina Rosina

župan
direktorica

3.
4.
5.

Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Luka Picej
Dimitrij Gril

6.

Nataša Gradišnik Padežnik

Kabinet župana
Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor
Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne
zadeve
Oddelek za proračun in javne finance

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ostali:
Tina Belej
Matej Jazbinšek
Andrej Podpečan
Marko Sajko
Primož Kroflič
Zdenko Lesjak
Matej Založnik
Tomaž Novak
Alojz Babič

STIK
Knjižnica Laško
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
OŠ Primoža Trubarja Laško
LAS
Medobčinski inšpektorat
Medobčinski inšpektorat
Komunala Laško
Adriaplin

16.
17.

Tisk, TV:
Bojana Avgustinčič
Boža Herek

Novi tednik – Radio Celje
TV Krpan

AD B Sprejem dnevnega reda
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji

SKLEP:
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 19. redno sejo Občinskega sveta Laško,
sklicano na dan 4. 5. 2022, se sprejme v predlagani vsebini.
Številka: 032-10/2022
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 18. seje z dne 23. 3. 2022
2. Realizacija sklepov 18. seje z dne 23. 3. 2022
3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Letna poročila za leto 2021:
a)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
b)
STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
c)
Knjižnica Laško
d)
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
e)
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
f)
Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško
3/2 Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu na območju Občine Laško – 2. obravnava
3/3 Predlog Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu
v Občini Laško – 2. obravnava
3/4 Predlog soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov – 2.
del
4. Področje gospodarstva, okolja in prostora
4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2021
4/2 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestna občine Celje, Občine
Braslovče, Občine Polzela, Občine Laško, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko
in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Laško
4/3 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin, d. o. o., v letu 2021 in
Plan gradnje za leto 2022
4/4 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe z greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Laško z uskladitvijo višine storitev
4/5 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2021
4/6 Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o. – 1.
obravnava
5. Proračun in javne finance
5/1 Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2022
6. Splošne zadeve in imenovanja
6/1 Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Laško – Radeče
7. Vprašanja in pobude
8. Razno
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AD B 1 Sprejem zapisnika 18. seje Občinskega sveta Laško z dne 23. 3. 2022
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 18. redne seje z dne 23. 3. 2022.
Številka: 032-01/2022
AD B 2 Sprejem realizacije sklepov 18. seje Občinskega sveta Laško z dne 23. 3. 2022
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 18. redne seje z dne 23. 3. 2022.
Številka: 032-01/2022
AD B 3/1 Letna poročila za leto 2021:
a) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
b) STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
c) Knjižnica Laško
d) Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
e) Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
f)
Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu in razpravi na Odboru za družbene dejavnosti in društva je
podal predsednik odbora Enej Kirn, ki je izpostavil:
JSKD, OI Laško
Vodja območne izpostave Laško Gašper Salobir je na odboru povedal, da je v občini Laško zelo
razvita plesna dejavnost – kar 23 miniatur. Prav tako je zelo razvita instrumentalna dejavnost – v
naši občini je kar 5 pihalnih godb.
Član odbora je predlagal, da je potrebno prepričati centralo (JSRSKD), da nameni več sredstev za
območno izpostavo Laško. Odgovorjeno je bilo, da je za vsako območno izpostavo določen letni
pavšal. Se pa trudi, da vsako leto pripelje v Laško čim več projektov, ki so financirani s strani države.
Član odbora je še poudaril, da je potrebno vzpodbuditi lokalna društva, da se prijavijo na razpis
JSRSKD ter pridobijo čim več sredstev s strani države za njihovo dejavnost in ne čakajo samo na
sredstva s strani Občine Laško.
Na odboru je bilo tudi izpostavljeno, da pogrešajo dejavnost otroških folklornih skupin, ki so bile
včasih zelo močne v občini Laško.
STIK Laško
Direktorica STIK-a Tina Belej je na odboru povedala, da še vedno poteka prenova KC Laško in da
si želijo, da bi se čimprej zaključila. Po obnovi strehe zelo dobro deluje dvorana Tri lilije. V prihodnje
si želijo več kadrovske podpore in sicer bi potrebovali vzdrževalca za obstoječe objekte (trenutno 8
objektov) ter še eno čistilko.
V razpravi na odboru so bila postavljena naslednja vprašanja in dane pobude:
•
Člana je zanimalo, kdaj bodo v dvorani Tri lilije nadaljevali z obnovo kurilnice. Odgovorjeno
je bilo, da gre celoten znesek najemnine od dvorane na proračun Občine Laško. Zadeve tako sproti
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usklajujejo z Občino Laško na osnovi letnega plana. V letošnjem letu je v planu ureditev hladilnega
sistema v dvorani, da se bo lahko uporabljala tudi v poletnih časih.
•
Član je glede finančnega dela podal vprašanje glede revizije poslovanja, kjer je bilo
izpostavljeno računovodstvo oziroma sprotni prikaz finančnega plana. Odgovorjeno je bilo, da STIK
Laško nima svoje računovodske službe, ampak se finance vodijo na Občini Laško. Poudarjeno je
bilo, da imajo 40% sredstev iz tržnega dela in 60% sredstev iz netržnega dela in je posledično zelo
težko spremljati sprotno finančno stanje. Lažje bi bilo, če bi imeli eno osebo za finance ves čas zase
v STIK-u. Član je predlagal, da se zadeva glede financ izpostavi na svetu zavoda STIK in se poda
predlog na Občino Laško.
•
Članico je zanimalo glede tenis igrišč v Debru. Odgovorjeno je bilo, da so tenis igrišča v
najemu, v sklopu katerega najemnik izvaja vse dejavnosti pod okriljem STIK-a. Najemnina gre na
Občino Laško, ki plačuje tudi vse stroške. Provizije za upravljanje ne prejemajo.
•
Član je izpostavil obnovljeno fasado KC Laško, ki je že polna madežev. Zanimalo ga je ali se
bo to saniralo. Odgovorjeno je bilo, da se že popravlja fasada in tudi druge stvari, ki so jih opazili in
izpostavili.
•
Člana je zanimalo, kakšne imajo načrte glede zaposlitev. Odgovorjeno je bilo, da imajo letos
tri osebe na porodniški, od katerih dve nadomeščajo. Po zaključku vseh treh porodniških dopustov
računajo na prihajajoče projekte s strani države, kar bi pokrilo plače tudi za obe osebi, ki sedaj
nadomeščata odsotne na porodniškem dopustu.
•
Člana je zanimalo ali so bili lokalni ponudniki na Pivu in cvetju 2021 pod okriljem prireditve
ali samostojno. Odgovorjeno je bilo, da v lanskem letu niso smeli prijaviti cel center kot prireditveni
prostor, ampak so bili pod okriljem STIK-a samo trije prireditveni prostori. Lokalni gostinci so delali
po svoje. Letos pa pričakujejo, da bo spet celo mesto kot prireditveni prostor. Član je še poudaril, da
projekt "Laška kuhinja" ni prišel do izraza oziroma ni bilo obiskovalcev. Odgovorjeno je bilo, da so v
lanskem letu naredili, kar so lahko glede na situacijo in da se je prireditev sploh izvedla. Letos
računajo, da bo boljše.
Knjižnica Laško
Direktor Knjižnice Laško Matej Jazbinšek je na odboru povedal, da se še vedno srečujejo s
prostorsko stisko. Poudaril je, da so v času COVID-a obdržali stike s stalnimi obiskovalci knjižnice,
izgubili pa so stik z mlajšimi obiskovalci, zato načrtujejo več povezovanja s šolami.
V razpravi na odboru so bila postavljena naslednja vprašanja in dane pobude:
•
Članico je zanimalo glede izposoje avdio gradiva oz. ali si ljudje izposojajo e-knjige.
Odgovorjeno je bilo, da ministrstvo zelo forsira uporabo e-knjig, problem pa je, da tehnično to še ni
tako dovršeno in da je vsebinska izbira posnetih e-knjig zelo subjektivna – se ne posvetujejo s
knjižnicami. Problem je tudi v tem, da mora vsaka knjižnica nabaviti svoje zvočne knjige, ki jih želi
imeti na razpolago in člani ene knjižnice nimajo dostopa do e-vsebin drugih knjižnic. Ljubljanska
knjižnica ima 10 x več izbire e-knjig kot Knjižnica Laško. Članica je izpostavila, da bi bile e-knjige
zelo dobre za posameznike z učnimi problemi ali drugimi posebnostmi, ki bi lažje določeno knjigo
poslušali kot prebrali. Podan je bil predlog, da bi se na občinski spletni strani, pod zavihek "Občina
po meri invalidov", dodalo še možnosti glede e-knjig.
•
Članico je zanimalo ali se bo bibliobus vozil tudi po občini Laško. Odgovorjeno je bilo, da
samo po Posavju.
•
Člana je zanimalo ali so se pojavile poškodbe na objektu Knjižnice Laško po lanskem
potresu. Odgovorjeno je bilo, da so se pojavile samo površinske razpoke –statično pa ni bilo večje
škode.
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Ravnatelj Andrej Podpečan je izpostavil, da so zelo veseli izgradnje nove telovadnice pri šoli, ki se
je že začela.
V razpravi na odboru so bila postavljena naslednja vprašanja in dane pobude:
•
Članico je zanimalo glede projekta NEON, in sicer ali gre za prepoznavanje vrstniškega
nasilja ali nasilja v družini. Odgovorjeno je bilo, da gre za prepoznavanje nasilja na splošno, preko
delavnic. So se pa že pokazali prvi primeri prepoznavanja nasilja. Članico je zanimalo ali je vključeno
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tudi spletno nasilje. Odgovorjeno je bilo, da obravnavajo spletno nasilje, ampak preko projekta
SAFE.SI.
•
Članico je zanimalo ali se je povečalo število subvencij za šolsko prehrano. Odgovorjeno je
bilo, da je bilo v šolskem letu 2021/2022 vloženih več prošenj za subvencijo kosila.
•
Člana je zanimalo ali je objekt bivše podružnične šole v Lazišah še vedno pod okriljem šole.
Odgovorjeno je bilo, da je, in da se plačujejo minimalni mesečni stroški. Povedano je še bilo, da je
želja prebivalcev za kulturni dom. Član je poudaril, da kulturno društvo ne bo moglo samo vzdrževati
prostorov za kulturni dom.
•
Člana je še zanimal terminski plan za izgradnjo telovadnice in obnovo šolske kuhinje.
Odgovorjeno je bilo, da mora biti najprej zaključena nova telovadnica, nato se del stare telovadnice
preuredi v novo jedilnico in šolska kuhinja razširi v staro jedilnico. Za preostali del stare telovadnice
pa imajo tudi že načrte.
OŠ Primoža Trubarja Laško
Ravnatelj Marko Sajko je izpostavil povečanje medvrstniškega nasilja na njihovi šoli.
V razpravi na odboru so bila postavljena naslednja vprašanja in dane pobude:
•
Članico je zanimalo, če se ve, zakaj je prišlo do povečanja medvrstniškega nasilja in kako to
rešujejo. Odgovorjeno je bilo, da opažajo, da so tako zaposleni kot učenci malo bolj napeti kot
prejšnja leta, med vrstniki prihaja do hudih konfliktov iz minimalnih zadev, ni empatije med vrstniki,
učenci ne ločijo več kaj je prav in kaj narobe, veliko več je prijav na policijo zaradi uničevanja lastnine
tako v šoli kot tudi izven. Članica je predlagala, da bi se določene čustveno-socialne vsebine dodale
v šolski kurikulum. Odgovorjeno je bilo, da se res posvečajo temu in da ima šola na voljo štiri
svetovalne delavke.
•
Člana je zanimalo glede na vse šolske in obšolske dejavnosti, ki jih obiskujejo učenci, ali tudi
kasneje spremljajo učence po zaključeni osnovni šoli, kam se vpišejo oziroma ali nadaljujejo svojo
pot v smeri obiskovanih dejavnosti v osnovni šoli. Odgovorjeno je bilo, da takšnega spremljanja ni,
vedo pa za vpise v srednjo šolo.
•
Člana je zanimalo, kako so zadovoljni z obnovo šolske kuhinje. Odgovorjeno je bilo, da je
kuhinja zelo lepa in po novih standardih, se pa še vedno odpravljajo določene malenkosti, zato še
niso povsem zadovoljni.
ŠMOCL
Poročilo sta na odboru podala Luka Lesjak, vodja ŠMOCL-a, finančni del pa Blaž Pečnik. Poudarjeno
je bilo, da so v letu 2021 imeli manj prihodkov, ker niso bili uspešni na vseh državnih javnih razpisih.
Kljub temu so se trudili izvesti kar se je dalo ter bili dejavni s tehnično opremo na posameznih
prireditvah in projektih občine ter lokalnih društev.
Član je pohvalil tehnično podporo društva vsem v občini, ki jo potrebujejo.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško se je seznanil z letnimi poročili JSKD, Območna izpostava Laško,
JZ STIK Laško, JZ Knjižnica Laško, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, OŠ Primoža
Trubarja Laško in Društva ŠMOCL za leto 2021 v priloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško daje JZ STIK Laško, JZ Knjižnici Laško in OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021.
3. Občinski svet Laško daje OŠ Primoža Trubarja Laško soglasje, da se presežek
prihodkov nad odhodki iz leta 2021 v višini 13.370,85 EUR porabi za pokrivanje
primanjkljaja (oziroma izgube) iz leta 2020, ki je bila v višini 30.193,63 EUR.
Številka: 014-04/2022
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AD B 3/2 Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine Laško – 2. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu na območju Občine Laško v predloženi vsebini v 2. obravnavi.
Številka: 007-02/2022
AD B 3/3 Predlog Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na
domu v Občini Laško – 2. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini v 2. obravnavi.
Številka: 007-03/2022
AD B 3/4 Predlog soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov
– 2. del
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Dimitrij Gril.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda STIK Laško, da se za
izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 direktorice Tine Belej nameni 2% letnih
sredstev njenih osnovnih plač.
2. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Knjižnice Laško, da se za
izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 direktorja Mateja Jazbinška nameni
2% letnih sredstev njegovih osnovnih plač.
3. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske
Toplice, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 ravnatelja Andreja
Podpečana nameni 5% letnih sredstev njegovih osnovnih plač.
4. Občinski svet Laško daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško,
da se za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 ravnatelja Marka Sajka nameni
5% letnih sredstev njegovih osnovnih plač.
Številka: 014-05/2022
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AD B 4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2021
*odide Uroš Lukić (19 prisotnih)

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Primož Kroflič.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2021 v
predloženi vsebini.
Številka: 032-07/2022
AD B 4/2 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestna občine Celje,
Občine Braslovče, Občine Polzela, Občine Laško, Občine Štore, Občine Tabor,
Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Laško
*pride Uroš Lukić (20 prisotnih)

Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Zdenko Lesjak.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine
Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Laško v predloženi
vsebini.
Številka: 061-02/2022
Ker poročevalca za točko 4/3 še ni bilo na seji, je župan predlagal, da se najprej obravnava toka 4/4.
Navzoči so se s tem strinjali.
AD B 4/4 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe z greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Laško z uskladitvijo višine
storitev
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Luka Picej. Karmen Jurko z RCI se zaradi bolezni
seje ni udeležila. Odbornikom je na njihova vprašanja podala pisne odgovore.
Predsednik Odbora za gospodarski razvoj občine je povedal, da odborniki soglašajo z elaboratom.
Na odboru pa je bilo izpostavljeno, da se cena določa v EUR/m³ - ti kubiki pomenijo pitno vodo.
Problem je, da imajo nekateri zelo majhno porabo pitne vode, ker npr. uporabljajo sanitarno vodo iz
meteornih voda. Na odboru je bilo tudi izpostavljeno, da je elaborat pripravila zunanja institucija in
da bi to morala pripravljati komunala in režijski obrat.
Razprave ni bilo.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat cen izvajanja storitev povezanih z greznicami
in malimi čistilnimi napravami v občini Laško v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Laško potrjuje izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v občini Laško v višini 0,2956 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 preseke 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 julijem 2022 v obračunu za mesec junij 2022.
Številka: 354-26/2022
AD B 4/3 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin, d. o. o., v letu
2021 in Plan gradnje za leto 2022
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Alojzij Babič.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja
Adriaplin, d. o. o., v letu 2021 in plan gradnje za leto 2022 v predloženi vsebini.
Številka: 360-03/2022
AD B 4/5 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2021
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Tomaž Novak.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2021 v
predloženi vsebini.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2021 v višini 13.375,89 EUR se razporedi med druge
rezerve iz dobička.
Številka: 032-09/2022
AD B 4/6 Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o.
– 1. obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Tina Rosina.
V razpravi je bilo izpostavljeno:
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-

-

-

27. člen, 5. odstavek: "V primeru, da razrešitev direktorja predlaga občinski svet ustanovitelja,
mora ustanovitelj o predlogu odločiti v roku 30 dni od prejema predloga." - kdo kot ustanovitelj
odloča o razrešitvi?
28. člen: "Najkasneje v roku enega leta po imenovanju vršilca dolžnosti je ustanovitelj dolžan
izvesti postopek za izbor direktorja. Če razpis ni uspešen, se lahko mandat vršilcu dolžnosti
podaljša ali izbere novega direktorja." – kako dolgo je dejansko lahko nekdo vršilec dolžnosti
– to bi bilo potrebno natančno omejiti.
Ali se naziv JP piše Komunala Laško, d. o. o. ali Komunala Laško d.o.o.?
Pojasnjeno je bilo, da je slovnično pravilno z vejico in presledki za pikami, podjetja pa se po
navadi registrirajo brez vejice in presledkov.

V razpravi so sodelovali Enej Kirn – MMOL, Robert Medved – SDS, Boštjan Vrščaj - Lista LL in Tina
Rosina - OU.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja
Komunala Laško, d. o. o., v predloženi vsebini.
2. Strokovne službe naj proučijo predloge in pripombe in jih po možnosti upoštevajo pri
pripravi predloga odloka za 2. obravnavo.
Številka: 007-04/2022
AD B 5/1 Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2022
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podala Nataša Gradišnik Padežnik.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško sprejme Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine
Laško za leto 2022 za projekt z oznako "NRP OB057-19-0023 Ureditev JP701491 Jarh
– Koblič".
2. Občinski svet Laško sprejme Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine
Laško za leto 2022 za projekt z oznako "NRP OB057-12-0004 Asfalterska dela na
občinskih cestah".
3. Občinski svet Laško sprejme Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine
Laško za leto 2022 za projekt z oznako "NRP OB057-21-0014 Muzej Laško".
Številka: 410-114/2021
AD B 6/1 Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Laško – Radeče
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Janko Cesar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje k imenovanju Rosane Jakšič za ravnateljico
Glasbene šole Laško – Radeče. Pozitivno mnenje se poda zaradi dosedanjega uspešnega
vodenja glasbene šole.
Številka: 032-03/2022, 600-04/2022
AD B 7 Vprašanja in pobude
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja:
-

Enej Kirn - MMOL:
o ali je kaj več znanega v zvezi z dokumentacijo za izgradnjo prizidka ZD Laško (kdaj
je bilo vloženo za gradbeno dovoljenje, kaj je bilo treba dopolniti in kdo je bil za to
zadolžen, kdaj predvidoma bo gradbeno dovoljenje izdano)? Informacije naj se
pripravijo do naslednje seje.
Pojasnjeno je bilo, da se je pojavil problem glede višine prizidka, ki naj bi imel klet, 1.
in 2. nadstropje ter mansardo. Garaže so bile dvignjene za 1,20 m, zato da bi bile
uporabne tudi za invalide, z ZVKD je bilo usklajeno, kako potem izvesti mansardo, da
bi kljub dvigu prizidka lahko bila uporabna za zdravstveno dejavnost. Ker pri Upravni
enoti to ni šlo skozi, se sedaj išče rešitev.

-

Bojana Kustura – SD (pobuda je bila podana tudi pisno):
o Pobuda za postavitev nadstreška na objektu TIC Rimske Toplice: ko dežuje, je
nemogoče vstopiti, da se ne zmočiš, prav tako bi nadstrešek zaščitil vhodna vrata, ki
so lesena. Prav tako bi bilo potrebno v bližini TIC-a namestiti informacijsko tablo za
turiste.
o Pobuda za ureditev hudournika, ki priteče iz Borovega po Zdraviliški cesti.

-

Boštjan Vrščaj – Lista LL:
o ali je v letu 2022 predvidena ureditev komunalna ureditev v starem mestnem jedru
(priklop na kanalizacijsko omrežje) - če je – kdaj in v katerih predelih? Ali je ta ureditev
usklajena z obnovo SMJ (da se ne bi dela izvajala dvakrat)?
Pojasnjeno je bilo, da letos verjetno ne bo prišlo do izvedbe (če bo, bo proti koncu
leta). Projekta sta med seboj usklajena. Dela bodo potekala od pošte do lekarne, od
lekarne do mosta čez Savinjo in od TIC-a do NKB Maribor ter v zg. delu Aškerčevega
trga.

AD B 8 Razno
/

*************************************************
Seja je bila zaključena ob 18.30.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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