Številka: 032-10/2022
Datum: 14. 6. 2022
OBČINSKI

SVET

REALIZACIJA SKLEPOV 19. SEJE OBČINSKEGA SVETA,
Z DNE 4. 5. 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
SKLEP št. 014-04/2022:
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.
Sklep je bil posredovan pripravljavcem poročil.
AD B 3/2 Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine Laško – 2. 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 2. obravnavi.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/2022, z dne 20. 5. 2022.
AD B 3/3 Predlog Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na
domu v Občini Laško – 2. obravnava
SKLEP št. 007-03/2022:
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.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/2022, z dne 20. 5. 2022.

AD B 3/4 Predlog soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov
– 2. del
SKLEP št. 014-05/2022:
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.
Sklep je bil posredovan javnim zavodom.
AD B 4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2021
SKLEP št. 032-07/2022:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2021 v
predloženi vsebini.
Sklep je bil posredovan pripravljavcu poročila.
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
SKLEP št. 061-02/2022:
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.
Sklep je bil posredovan pripravljavcu poročila.
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
SKLEP št. 354-26/2022:
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.
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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.
Sklep o višini storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/2022, z dne 20. 5. 2022.
AD B 4/3 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin, d. o. o., v letu
2021 in Plan gradnje za leto 2022
SKLEP št. 360-03/2022:
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.
Sklep je bil posredovan pripravljavcu poročila.
AD B 4/5 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2021
SKLEP št. 032-09/2022:
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.
Sklep je bil posredovan pripravljavcu poročila.
AD B 4/6 Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o.
– 1. obravnava
SKLEP št. 007-04/2022:
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.
AD B 5/1 Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2022
SKLEP št. 410-114/2021:
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
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AD B 6/1 Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Laško – Radeče
SKLEP št. 032-03/2022, 600-04/2022:
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.
Mnenje je bilo posredovano Svetu zavoda glasbene šole.
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.

-

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.
Odgovori so v prilogah.
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek, l. r.
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Andrej Flis
Od:
Poslano:
Za:
Kp:
Zadeva:

Tina Ambrožič <Tina.Ambrozic@ruralnetwork.eu>
sreda, 08. junij 2022 10:21
andrej.flis@lasko.si
tina.rosina@lasko.si; Občina Laško (Franc Zdolšek); Luka Picej
Re: Izvajalec del za projekt S24

Pomembnost:

Visoka

Pozdravljeni,
kot prvo se iskreno opravičujem za pozen odgovor.
Skladno s 1.4. je vodenje projekta RUNE prevzelo podjetje RUNE Enia d.o.o., skladno s tem smo tudi pregledali vse
obstoječe projekte. Vaša občina je del projektov S24 in S30. Za projekt S24 trenutno še poteka projektiranje, posledično se
je začetek projekta zamaknil na začetek jeseni oziroma na mesec september. Projekt S30 se začenja v mesecu juniju,
gradbena dela se bodo začela pozno poleti/začetek jeseni. Kdaj točno se bodo dela po posameznih občinah/naseljih
vključenih v omenjena projekta bomo vedeli, ko bo znan terminski načrt.
V primeru dodatnih vprašanj ostajamo na voljo.
Lep pozdrav,
Tina

Tina Ambrožič
Head of PR and Digital Marketing
tina.ambrozic@ruralnetwork.eu
+386 (0) 41 414 242

RUNE Enia d.o.o. Partizanska cesta 109, 6210 Sežana
www.ruralnetwork.eu

On 10 May 2022, at 08:48, Andrej Flis <andrej.flis@lasko.si> wrote:
Pozdravljeni!
Zanima nas, ali še vedno velja mesec junij 2022 za začetek izvajanja projekta S24 –RuNe?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Mag. Andrej Flis, vodja
Oddelek za gospodarske dejavnosti
T: +386 (0)3 733 87 31
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M:+386 (0)51 614 643 | andrej.flis@lasko.si

<image001.png>
Opozorilo: To elektronsko sporočilo in morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne informacije ali vsebino na katerih si
Občina Laško pridržuje vse pravice © in je namenjena izključno naslovniku.
Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli
nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je prepovedano. Občina Laško ni odgovorna za
spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo.

From: Tina Ambrozic <tina.ambrozic@ruralnetwork.eu>
Sent: Wednesday, March 16, 2022 3:57 PM
To: andrej.flis@lasko.si
Subject: Re: Izvajalec del za projekt S24
Importance: High

Spoštovani.
Iskreno se opravičujem za pozen odgovor. Začetek projekta S24 se je
zamaknil na mesec junij 2022.
V primeru dodatnih vprašanj ostajamo na voljo.
Lep pozdrav,
Tina
Tina Ambrožič
Head of PR and Digital Marketing

Pov ezane slik e ni mogoče prik azati. Morda je bila datotek a premak njena, preimenov ana ali izbrisana. Prev erite, ali pov ezav a k aže na prav ilno datotek o in mesto.

tina.ambrozic@ruralnetwork.e
+386 (0) 41 414 242

RUNE Enia d.o.o. Partizanska cesta
109, 6210 Sežana
www.ruralnetwork.eu

On 7 Mar 2022, at 09:28, Andrej Flis <andrej.flis@lasko.si> wrote:
Spoštovani!
Zanima nas, ali je že kaj več znanega v zvezi s pričetkom del na projektu S24 v Občini
Laško?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Mag. Andrej Flis, vodja
Oddelek za gospodarske dejavnosti
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T: +386 (0)3 733 87 31
M:+386 (0)51 614 643 | andrej.flis@lasko.si

<image001.png>
Opozorilo: To elektronsko sporočilo in morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne informacije ali
vsebino na katerih si Občina Laško pridržuje vse pravice © in je namenjena izključno naslovniku.
Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj
uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je
prepovedano. Občina Laško ni odgovorna za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo.

From: Tina Ambrozic <tina.ambrozic@ruralnetwork.eu>
Sent: Monday, January 17, 2022 1:21 PM
To: andrej.flis@lasko.si
Cc: Marko Šalamon <marko.salamon@eurocon.si>
Subject: Izvajalec del za projekt S24

Spoštovani.
S strani podjetja Eurocon so nam posredovali vaše sporočilo, ki
se nanaša na izvajalca del za projekt S24, ki vključuje tudi
občino Laško; in prošnjo za udeležbo na seji občinskega sveta,
ki bo potekala 8.2.2022 Na obe vprašanji vam odgovore
podajamo v dopisu v prilogi.
V primeru dodatnih vprašanj ostajamo na voljo.
Lep pozdrav,
Tina
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