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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-11/2012 
Datum: 24.09.2012 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 12. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  20.06.2012 

  
 
AD B1/1   Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012 
 
SKLEP št. 007-09/2011: 
Občinski svet Laško sprejema sklep o prerazporeditvi sredstev Proračuna Občine 
Laško za leto 2012.  
 
 
 
AD B2/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah –  
               skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 007-04/2012: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskih taksah, po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskih taksah, v predloženi vsebini. 
 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51, z dne 06.07.2012. 
 
 

AD 2/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju JP  
             Komunala Laško in predlog Statuta JP Komunala laško, d.o.o. – skrajšani  
             postopek 
 
SKLEP št. 007-03/2012: 
1. Občinski svet Laško sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 

o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o., po skrajšanem 
postopku.  

2. Občinski svet sprejme predlog sprememb in dopolnitev Statuta Javnega podjetja 
Komunala Laško d.o.o., po skrajšanem postopku. 

 
Sklep je bil posredovan JP Komunali Laško. Odlok in Statut sta bila objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 51, z dne 06.07.2012.  
 
 
AD  2/2  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in 
zunanjem videzu naselij v Občini Laško – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 35402-01/2012: 
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1. Občinski svet sprejme in potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško v I. obravnavi in ker 
ni pripomb na besedilo odloka na isti seji opravi tudi II. obravnavo.     

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško v predloženi vsebini.   

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51, z dne 06.07.2012. 
 
 
AD 2/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 
prometu v naseljih Občine Laško – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 34001-01/1999: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih Občine Laško v I. obravnavi s tem, da se proučijo vse 
pripombe glede višine predpisanih kazni po odloku ter se po potrebi upoštevajo v 
tekstu odloka za drugo obravnavo. 
 
Sklep je bil posredovan Uradu za GJS, okolje in prostor. 
 
 
AD 2/4  Zaključno poročilo o izvedbi investicije Izgradnje mrliške vežice v Zg. Rečici 
 
SKLEP št. 351-10/2008 in 430-41/2010: 
1. Občinski svet sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi investicije izgradnje 

mrliške vežice v Zg. Rečici v skupni višini 136.808,73 EUR. 
2. Žalnica bo predana v najem JP Komunali Laško v skladu s pogodbo o poslovnem 

najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS št. 354-05/2011. 
 
Sklep je bil posredovan Uradu za GJS, okolje in prostor. 
 
 
AD 3/1 Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Laško 
 
SKLEP št. 600-03/2012: 
Občinski svet Laško daje soglasje kandidatki Mariji Kovačič za direktorico JZ 
Knjižnica Laško, za mandatno obdobje petih let. 
 
Sklep je bil posredovan JZ Knjižnica Laško. 
 
 
AD 3/2  Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov uporabnikov v svet zavoda  
             Knjižnice Laško 
 
SKLEP št. 600-03/2012: 
V svet JZ Knjižnica Laško se kot predstavnika uporabnikov imenujeta naslednja člana: 
1. Roman Tušek,  
2. Darinka Grešak.  
 
Sklep je bil posredovan JZ Knjižnica Laško. 
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AD 5 Vprašanja in odgovori 
 
• Sanacija plazu v naselju Debro: 

Sanacija plazu v Debru (na JP 701390 Debro – Ladna Ravan – Senica; med stacionažami 
0,00m – 400,00 m) je predvidena v sklopu izgradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja. 
Prav tako se bo v sklopu teh del uredil spodnji ustroj ceste, meteorno odvodnjavanje, javna 
razsvetljava in na koncu še asfaltiranje celotnega zgornjega ustroja. 
Omenjeni projekt je vključen v izvedbeni načrt ''Regionalnega razvojnega programa 
savinjske regije'', katerega vloga za pridobitev iz naslova sredstev '''Evropskega sklada za 
regionalni razvoj'' pa bo oddana takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
kanalizacije – to je do konca letošnjega leta. To pomeni, da bi se projekt realno lahko izvajal 
v letu 2013 ali 2014.  
 

• Organizacija prireditve Pivo in cvetja: 
Konec maja je Turistično društvo Laško sporočilo, da se odpovedujejo organizaciji             
48. tradicionalne turistične prireditve Pivo in cvetje zaradi nestrinjanja s spremenjeno 
programsko strategijo prireditve. Pivovarna Laško je pozvala Občino Laško, da sodeluje na 
prireditvi kot soorganizator. Zaradi izjemnega pomena prireditve  za razvoj in prepoznavnost 
Laškega se je Občina Laško odločila aktivneje sodelovati pri organizaciji in izvedbi letošnje 
prireditve.  

 
• Izpraznitev košev za smeti ob počivališčih, ker DRSC tega ni organiziral: 

Za vzdrževanje, in s tem tudi čiščenje košev za smeti, so zadolženi upravljavci cest: 
- ob državnih cestah (G1, R1 in R3) - VOC Celje, 
- ob občinskih cestah (lokalne in javne poti), ter tematskih peš poteh - JP Komunala 

Laško. 
 
 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


