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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-16/2013 
Datum: 09.12.2013 
 
     

O B Č I N S K I    S V E T 
REALIZACIJA SKLEPOV 19. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

Z DNE  06.11.2013 
 
 
AD B1/1  Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013 – skrajšani  
                postopek 
 
SKLEP št. 007-10/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Laško za leto 2013 sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 
leto 2013 – rebalans 2/2013 v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2013 –2016 
v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Laško v letu 2013 – V. dopolnitev.  

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 93, z dne 15.11.2013. 
 
 
AD B1/2   Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014 – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 410-06/2013: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014 v 1. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 
2017 v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Laško v letu 2014 v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2014 v predloženi vsebini. 
5. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti 

upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo. 
 
 
AD B1/3    Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 15.4.2013  
                  do 15.10.2013 
 
SKLEPI št. 430-15/2011: 
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije za obdobje od 15.04.2013 do 15.10.2013. 
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AD  B2/1  Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
                  prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško – skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 007-02/2013: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o razveljavitvi 2. člena Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine 
Laško (Ur. list RS, št. 35/2013) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško (Ur. list RS, št. 43/2013) po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o razveljavitvi 2. člena Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine 
Laško (Ur. list RS, št. 35/2013) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško (Ur. list RS, št. 43/2013) v 
predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 93, z dne 15.11.2013. 
 
 
AD B 2/2    a)  Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško za leto 2012 
        b)  Reševanje problematike glede čistilne naprave Laško 
 
SKLEP št. 351-01/2013:  
Občinski svet Laško se je seznanil z dopolnjenim letnim poročilom o delovanju 
čistilne naprave Laško za leto 2012 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen podjetju WTE GmbH. 
 
 
AD B3/1  Sprememba cenika uporabe šolskih prostorov v občini Laško 
 
SKLEP št. 41010-22/2013: 

1. Občinski svet Laško sprejme Cenik uporabe šolskih prostorov v Občini Laško v 
predloženi vsebini. 

2. Cenik uporabe šolskih prostorov v Občini Laško začne veljati naslednji dan po 
sprejetju na občinskem svetu. 

 
Cenik je bil poslan osnovnima šolama in glasbeni šoli. 
 

AD B4  Vprašanja in odgovori 
 

V zvezi s trgovsko-poslovnim objektom, v katerem bo trgovina Spar, so bile podane 
pripombe:  

• objekt, v katerem je bil TIC, naj bi bil prodan, zdaj pa je porušen;  
Objekt TIC je bil v lasti turističnega društva in le-to je svojo lastnino prodalo 
investitorju, zato ne moremo komentirati zadeve. 

• ali je podeljena stavbna pravica na zemljišču, kjer stoji lokal s kebabom? 
Za zemljišče, kjer stoji Kebabči, je sklenjena najemna pogodba, za katero se redno 
plačuje najemnina. 

• objekt pred lokomotivo naj bi bil visok 8 m, dolg pa 45 m; 
Vsi pogoji umestitve objektov v prostor so že bili predstavljeni in sprejeti na seji OS v 
sklopu sprejetja odloka o OPPN KC1a na podlagi katerega je Upravna enota Laško 
izdala gradbeno dovoljenje. 
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• na lokaciji ni bilo predvidenih dodatnih lokalov in dodatnega gostinskega 
objekta; 
V sklopu gradnje trgovskega objekta je po novih smernicah Spara umeščen tudi lokal. 

• javno stranišče bo veliko 12 m² – obstoječe na postaji ima 40 m²; 
Odgovorni projektant je pri pripravi projektne dokumentacije upošteval vse smernice 
za projektiranje sanitarij. 

• v projektu je samo 21 parkirnih mest; 
Predvideno število parkirnih mest je na območju novogradnje naslednje: 21 parkirnih 
mest pred trgovskim objektom, 68 v garažni hiši, 15 +3 parkirnih mest ob železniški 
progi v smeri proti blokovskem naselju.   

• kdaj bo objekt zgrajen? ali so predvideni penali, če dela ne bodo dokončana do 
roka? 
Predviden zaključek del (s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) je maj 2014. 
Investitor ni Občina Laško, tako da nam višina penalov ni znana. 

• kdo je arhitekt? 
Izdelavo projektne dokumentacije je izdelala družba Erigo d.o.o. iz Slovenske 
Bistrice. 

• urediti se mora začasno avtobusno postajališče; 
Začasno avtobusno postajališče je urejeno na parkirišču pri Kulturnem centru. 

 
Kratko poročilo o aktivnostih pri izvedbi del (na dan 06.12.2013) na območju 
trgovskega objekta: 

- zaključena je bila faza širokega izkopa, 
- v teku so AB dela – talna plošča garažnega dela objekta, 
- v teku so pripravljalna dela za opaženje stebrov in sten garažnega dela objekta, 
- v teku je izvedba NN voda infrastrukturnih ureditev, 
- zakoličeni so vsi infrastrukturni vodi za izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije, 
- izvedla se je prestavitev obstoječih vodov na lokaciji gradbene jame, 
- v teku je prestavitev vremenske merilne postaje v skladu z navodili in soglasjem 

ZVKD. 
 

V zvezi z vprašanjem, koliko sredstev je za čiščenje odpadnih komunalnih vod občina 
dobila plačanih od občanov, podajamo točen odgovor, ki ga je posredovala 
računovodska služba Občine Laško: 
 
Na dan 30.10.2013 je znesek plačanih računov uporabnikov (fizičnih in pravnih oseb) za 
čiščenje odpadnih komunalnih voda 340.908 EUR (zaračunano je bilo 377.327 EUR). 
 

 

 
Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


