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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-08/2011 
Datum: 04.04.2011 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  02.03.2011 

 
 

 
AD B1/1   Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško – 2. obravnava  
 
SKLEP št. 430-15/2008: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 18/2011 z dne 15.03.2011. 
 
 
AD B1/2 Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kartuzija 
Jurklošter – 2. obravnava 
 
SKLEP št. 351-06/2006: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Kartuzija Jurklošter v predloženem besedilu. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 18/2011 z dne 15.03.2011. 
 
 

AD 1/3 Predlog Sklepa o potrditvi lokacije za gradnjo stanovanjskega objekta na  
            zemljišču s parc. št. 1652/6, k.o. Trobni dol 
 
SKLEP št. 351-11/2010: 

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje lokacijo za gradnjo stanovanjskega 
objekta na zemljišču s parc. št. 1652/6, k.o. Trobni dol, v lasti Deželak Janka, 
Velike Grahovše 2, 3270 Laško, ki mu je bil v neurju poškodovan obstoječi 
objekt. 

2. Po izgradnji novega objekta se poškodovani objekt poruši, zemljišče pa 
rekultivira, kar se zaznamuje v zemljiški knjigi. 

 
 
 
AD  2/1  Predlog Odloka o spremembah Odloka o priznanjih Občine Laško – skrajšani  
              postopek 
 
SKLEP št. 007-02/2011: 
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1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o priznanjih Občine Laško sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
priznanjih Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 18/2011 z dne 15.03.2011. 
 
 
AD 2/2  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2011 
 
SKLEP št. 430-04/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2011 v 
predloženi vsebini. 
 
 
 
AD 2/3  Predlog sklepa o začasnem prenehanju delovanja PŠ Reka 
 
SKLEP št. 600-14/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme Sklep o začasnem prenehanju delovanja 
Podružnične šole Reka v predloženi vsebini. 

2. Sklep prične veljati v primeru, če do 30.03.2011 v Podružnično šolo Reka ne bo 
vpisanih vsaj pet učencev.  

 
Do 30.03.2011 na PŠ Reka ni bilo nobenega dodatno vpisanega otroka, zato je sklep stopil v 
veljavo.  
 
 
AD 3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto  
            2011 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2010 
 
SKLEP št. 032-03/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela občinskega sveta in rokovnik za 
leto 2011 z realizacijo dela občinskega sveta za leto 2010 v predloženi vsebini. 
 
Program dela in rokovnik sta objavljena na spletni strani Občine Laško. 
 
 
AD 3/2  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in  
             delovnem področju občinske uprave Občine Laško – skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 100-07/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško v predloženi 
vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 18/2011 z dne 15.03.2011. 
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AD 3/3  Predlog Odloka o ustanovitvi JZ Sedmica Laško, finančno-računovodske in  
              svetovalne storitve za zavode in društva – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 007-01/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Sedmica 
Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode in društva v 1. 
obravnavi. 

2. Občinska uprava naj do druge obravnave pripravi finančno upravičenost 
ustanovitve tega javnega zavoda. 

 
V pripravi je analiza stanja za finančno upravičenost Sedmice. 
 
 
AD 3/4  Predlog Odloka o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za  
             leti 2011 in 2012 – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 410-11/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o Programu prodaje finančnega 
premoženja Občine Laško za leti 2011 in 2012 v 1. obravnavi 

2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o Programu prodaje finančnega 

premoženja Občine Laško za leti 2011 in 2012 v predloženem besedilu. 
4. Občinski svet Laško pooblašča Župana Občine Laško, da podpiše Izjavo NLB, 

d.d., o nameri za sodelovanje v postopku prodaje delnic Thermane, d.d.. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 18/2011 z dne 15.03.2011. 
 
 
AD 3/5  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja z  
             nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2011 in Sklep o spremembah  
             in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine  
             Laško za leto 2011 
 
SKLEP št. 007-06/2010: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2011 in Sklep o 
spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
Občine Laško za leto 2011. 
 
 
 
AD 4/1 Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije 
 
SKLEP št. 007-06/2010: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije 
Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim in objavljen na spletni strani Občine Laško.  
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AD 5 Vprašanja in odgovori 
 
Na cesti Zidani Most-Briše-Rimske Toplice so bila marca izvedena nujna vzdrževalna dela. 
Obnova ceste je odvisna od deleža sofinanciranja DRSC. 
 
Odmera zemljišč po zaključenih investicijah se izvaja v okviru razpoložljivih proračunskih 
sredstev in glede na prioritete. Prednost imajo projekti in investicije, ki so v pripravi. Prepisi 
zemljišč, kjer so odmere že opravljene, pa bodo izvedeni v naslednjih mesecih. 
 
Za postavitev turistične signalizacije je bila v letu 2010 podpisana pogodba s podjetjem Linea 
Media, d.o.o.. I. fazo postavitev za javne objekte so že postavili. Podjetje še vedno pridobiva 
ostale potencialne kandidate, da kasneje namestijo lamele za podjetja. Označitev ulic in 
pomembnejših objektov je ena od naslednjih nalog, h katerim nameravamo pristopiti. Velik 
problem pri postavitvi lamel in ostalih tabel so lastniška razmerja. 
 

Postavitev prometne signalizacije na lokalni cesti Debro Rečica pred Gasilskim domom in 
Trgovino Tuš je bila izvedena v skladu s predlogom, tako da je omejitev na predlaganem 
odseku s prejšnjih 30 km/h sedaj 40 km/h. 
 

V proračunskih dokumentih je predvideno, da se izvajanje parkirišča pri vrtcu po izgradnji 
kanalizacije izvede še v letu 2011. Težava je bila, da je bilo potrebno pridobiti soglasje 
Ministrstva za kulturo za izvajanje arheološkega nadzora v času gradnje. 
 
Z Banko Celje, izpostava Laško, potekajo aktivnosti za postavitev dodatnega bankomata v 
starem mestnem jedru. 
 
Na območju avtobusne postaje, železniške postaje in TIC-a potekajo določene aktivnosti za 
ureditev celotnega kompleksa. V sklopu tega je bila pripravljena projektna naloga za izvedbo 
podhoda za pešce pod progo v območju žel. postaje. 
 
Pobudi za sanacijo cest Rimske Toplice-Jurklošter (pri "Ajnšnitu") in sanacijo vozišča v 
Brodnicah sta bili posredovani v reševanje DRSC. 
 
Najnujnejša del v zvezi z ureditvijo zaliva z mostički na levem bregu Savinje bodo izvedena v 
naslednjih tednih. Vsa ostala dela pa bodo izvedena po zagotovitvi sredstev iz naslova 
odprave posledic po poplavi v preteklem letu. 
 
 
 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


