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    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 20. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  24. 5. 2017   

 

 

AD  B1  Sprejem zapisnika in sklepov 19. seje Občinskega sveta Laško z dne 12. 4.  
              2017 

 

V razpravi je bilo opozorjeno, da je bilo na prejšnji seji občinskega sveta dogovorjeno, da se na 
ministrstvo za notranje zadeve poda pobuda za kadrovsko in tehnično okrepitev Policijske postaje 
Laško. Iz zapisnika in realizacije sklepov ni razvidno, če je bila pobuda posredovana naprej, zato 
je bilo predlagano, da se občinskim svetnikom pošlje kopija tega dopisa.  
 

Dopis je bil svetnikom posredovan po e-pošti. V prilogi je odgovor Ministrstva za notranje zadeve.  
 
 

AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 19. seje Občinskega sveta Laško z dne 12. 4.  
              2017 

 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da ni odgovora na prvo vprašanje oz. pobudo, ki je bila navedena 
v zapisniku pod točko B8 Vprašanja in pobude glede določitve enotne cene za odkup zemljišč v 
postopkih odmere cest.  
 
Na seji je bilo pojasnjeno, da gre za zadevo, ki je vezana na analizo lastništva cest. Glede na 
število kilometrov, ki še niso v lasti Občine Laško, bi že v primeru, da bi plačali lastnikom le 1 
EUR/km², morala občina zagotoviti zelo visok znesek. Nekateri občani so še vedno pripravljeni 
zemljišča, na katerih poteka oz. bo potekala cesta, brezplačno prenesti na občino. V nasprotnih 
primerih se naroči cenitev in pride do postopka odkupa, s tem da se v primeru visoke cene 
opravijo še pogajanja. Če se ne določi sprejemljiva cena, se preko upravne enote izvede postopek 
razlastitve, nato pa se preko nepravdnega postopka z določitvijo sodno zapriseženega cenilca 
izvede ponovna cenitev zemljišča. Z občinskim odlokom je zaenkrat določena le višina 
odškodnine le za ustanovitev služnostne in stavbne pravice. Glede ureditve cest pa se zaradi 
smotrnosti porabe proračunskega denarja načeloma izvede brezplačni prenos lastninske pravice. 
Občina v teh primerih krije stroške odmere ceste in vpisa v zemljiško knjigo. Dogovorjeno je bilo, 
da občinska uprava pripravi simulacijo izračuna višine stroškov, ki bi nastali v primeru, da bi se 
za vsako zemljišče, po katerem poteka cesta, izvedel odkup.  
 
Simulacija izračuna je bila predstavljena na Odboru za urejanje prostora in komunalne dejavnosti.  
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AD B3/1 Zaključna poročila za leto 2016: 
              a.       Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Laško - Radeče 
              b.       Študentski, mladinski in otroški center Laško 
              c.       JZ Regijsko študijsko središče 
              d.       Šolski center Slovenske Konjice – Zreče 
              e.       Javni zavod Socio 
              f.        Inštitut Vir 

 

SKLEPI št. 032-05/2017: 

 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije – Območnega 

združenja Laško - Radeče v letu 2016 v priloženi vsebini. 

 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Študentskega, mladinska in otroškega centra 

Laško za leto 2016 v priloženi vsebini. 

 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu JZ Regijsko študijsko središče za leto 2016 

v priloženi vsebini. 

 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče 

za leto 2016 v priloženi vsebini. 

 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Javnega zavoda Socio za leto 2016 v priloženi 

vsebini. 

 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Inštituta Vir za leto 2016 v priloženi vsebini. 

Simulacija vrednosti odkupov zemljišč (zasebna last in last RS)

Lastništvo zemljišč - lokalne ceste m2 EUR/m2 EUR EUR/m2 EUR

zemljišče v lasti Občine Laško oz. zaznamba javnega dobra 447.870,64

zemljišče v zasebni lasti 394.211,51 3,00 1.182.634,53 1,00 394.211,51

zemljišče v solasti Občine Laško oz. zaznamba javnega dobra ter zasebnega lastnika 1.649,94

zemljišče z zaznambo javnega dobra drugih upravljavcev 18.790,19

zemljišče v lasti Republike Slovenije 34.947,60 12,00 419.371,20 1,00 34.947,60

zemljišče v lasti krajevne skupnosti 245,42

Skupaj 897.715,30 1.602.005,73 429.159,11

Lastništvo zemljišč - javne poti m2 EUR/m2 EUR EUR/m2 EUR

zemljišče v lasti Občine Laško oz. zaznamba javnega dobra 477.928,77

zemljišče v zasebni lasti 649.966,06 3,00 1.949.898,18 1,00 649.966,06

zemljišče v solasti Občine Laško oz. zaznamba javnega dobra ter zasebnega lastnika 672,22

zemljišče z zaznambo javnega dobra drugih upravljavcev 33.304,87

zemljišče v lasti Republike Slovenije 40.745,71 12,00 488.948,52 1,00 40.745,71

zemljišče v lasti krajevne skupnosti 896,63

Skupaj 1.203.514,26 2.438.846,70 690.711,77

SKUPAJ lokalne ceste + javne poti 4.040.852,43 1.119.870,88
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Občinski svet sprejme sklep, da se pripravljavce letnih poročil opozori, da poročila v 

bodoče nekoliko preoblikujejo in dopolnijo.  

 

Sklepi so bili dostavljeni pripravljavcem poročil.  

 

V zvezi z razpravo RK je v prilogi posredovan dopis CSD Laško. 

 

 

AD B4/1 Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2016 

 

SKLEP št. 303-03/2014: 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2016 v predloženi 

vsebini. 

 

Sklep je bil posredovan na ORP Osrednje Celjsko. 

 

 

AD B4/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 9. 2016 do  

          31. 3. 2017 

 

SKLEP št. 021-02/2015: 

Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije 

za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017. 

 

 

AD B4/3  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – IV.  

           dopolnitev 

 

SKLEP št. 478-33/2016: 

Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško 

za leto 2017 – IV. dopolnitev. 

 

 

AD B5/1  Celostna prometna strategija Občine Laško 

 

SKLEP št. 007-14/2015: 

Občinski svet Laško sprejme Celostno prometno strategijo Občine Laško v predloženi 

vsebini. 

 

Sklep je bil posredovan pripravljavcu CPS - podjetju Locus.  

 

 

AD  B5/2  Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih        

                 komunalnih vod v letu 2016 

 

SKLEP št. 354-02/2017: 
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Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo 2016 za koncesijski projekt Laško za čiščenje 

komunalnih odpadnih vod v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil posredovan pripravljavcu letnega poročila. 

 

 

AD B5/3  Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2016 

 
SKLEP št. 843-01/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2016 v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen pripravljavcu poslovnega poročila.  
 
 

AD B 5/4  Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007-06/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško v 
predloženi vsebini.  
 
Tehnični pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 27, z dne 2. 6. 2017. 
 
 

AD B 5/5  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče  
                 tovornih vozil KP4 – skrajšani postopek  

 
SKLEPA št. 3504-01/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 27, z dne 2. 6. 2017. 
 
 

AD B 6/1 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2016:   
            a. Skupnosti občin Slovenije 
          b. Združenja občin Slovenije 

 
SKLEPA št. 031-01/2017, 031-02/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2016 v 
predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2016 v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan pripravljavcema poročil.  
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AD B 7/1  Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško 

 
SKLEP št. 032-09/2017: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Zdravstvenega doma Laško kot 
predstavniki ustanoviteljice imenujejo: 

 Barbara Žagar, 

 Irena Flis, 

 Bojan Šipek, 

 Polonca Teršek. 
 
Sklep je bil posredovan Svetu zavoda ZD Laško in imenovanim. 
 

 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 

 S strani svetniške skupine SD je bila podana pisna pobuda, ki je priloga tega zapisnika; 

Glede na zadnje povečanje vodostaja reke Savinje v mesecu aprilu 2017 v Laškem in 

poročanje vseh medijev, da mesto Laško ni ogroženo, je bila podana pobuda, da se na 

organe republike Slovenije naslovi opozorilno pismo glede ogroženosti zaradi poplavne 

nevarnosti. 

 

Na Oddelku za GJSOP so pripravili dopis naslovljen na Ministrstvo. Tekst dopisa je v 

prilogi. 

 

 Izpostavljena je bila problematika visokih stroškov obdukcij; februarja 2015 smo bili 

obveščeni, da Splošna bolnišnica Celje zaradi kadrovske podhranjenosti ne bo več 

opravljala obdukcij, tako da se pokojnike za obdukcije še vedno vozi v Ljubljano. Strošek 

ene obdukcije je med 700 in 2.200 EUR. V tem času je bilo tako za obdukcije iz proračuna 

izplačanih že preko 25.000 EUR. Podana je bila pobuda, da se v zvezi s to problematiko 

na ministrstvo za zdravstvo naslovi dopis s pozivom za čim prejšnjo ureditev zadeve;  

 

Dopis je bil poslan na Ministrstvo za zdravje, čakamo na odgovor.  

 

 Glede na veliko število dogodkov v dvorani Tri lilije je potrebno čim prej postaviti označbe 

za dvorano na lokaciji od bencinskega servisa proti dvorani.  

 

Obveščen je bil izvajalec Linea Media o postavitvi dveh lamel, ki označujejo Tri lilije. V 

teku so aktivnosti za pripravo dokumentacije in terenski ogled. 

 

 Podana je bila pobuda za ureditev drevja na Ploščadi prijateljstva, saj le-to ovira parkiranje 

avtomobilov. 

 

V jesenskih dneh bo JP Komunala Laško ustrezno uredila (obrezala) drevje.   

 

 Podana je bila pohvala gasilcem v celotni občini za učinkovito delo v času poplav. 

Predvsem je bilo izpostavljeno delo gasilcev ob zadnji poplavi v Rimskih Toplicah, ko so 
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s hitro in učinkovito namestitvijo dveh črpalk preprečili , da ni prišlo do poplave v križišču 

pri novi pošti in pri železniški postaji. Opozorjeno je bilo, da je jašek, v katerega je bila 

nameščena ena izmed črpalk, nezaščiten.  

 

JP Komunala Laško je zadevo preverila in ustrezno zavarovala jašek. 

 

 Podana je bila pobuda za preplastitev cest Sevce-Sedraž-Brezno ter Belovo-Sedraž.  

 

Na občinski upravi se bo pobuda obravnavala in vključila v proračun za naslednja 

proračunska obdobja. Manjše preplastitve vozišča pa se bodo uredile v sklopu 

vzdrževalnih del. 

 

 Podana je bila pobuda za namestitev cestnega ogledala v Zg. Rečici, in sicer pri Škrničkiju 

(cestno ogledalo je bilo tam zaradi nepreglednosti že postavljeno, vendar je bilo 

odstranjeno, ko se je montirala drsna ograja).  

 

V primeru, da je cestno ogledalo zaradi varnostnih razlogov nujno, se ga bo zmontiralo. 

 

 

Po seji je bilo podano še vprašanje svetnice Marije Zupanc glede članstva občine v SOS in ZOS. 

Odgovor je v prilogi. 

 

 

 

 

Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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Številka:  1000-20/2017/4  (206-11) 

Datum:  13. 6. 2017 

 

Zadeva:  Pobuda za kadrovsko in tehnično okrepitev Policijske postaje Laško - 

odgovor 

Zveza: vaš dokument, št. 032-11/2017, 22. 5. 2017 

 

 

Spoštovani župan, Franc Zdolšek. 

 

V zvezi z dokumentom, navedenim pod zvezo, ki se nanaša na kadrovsko in tehnično okrepitev 

Policijske postaje (v nadaljevanju PP) Laško, vam v nadaljevanju posredujemo naslednji 

odgovor. 

 

Policijska uprava (v nadaljevanju PU) Celje redno spremlja varnostno problematiko na PP, tudi 

na območju PP Laško, ki v okviru PU Celje po problematiki ne izstopa. Zaradi problematike na 

področju prepovedanih drog je, od februarja 2014 do februarja 2016, delovala delovna skupina 

za preprečevanja in ugotavljanje zlorabe prepovedanih drog na območju PP Laško, ki ji je 

zaradi izboljšanja navedene problematike, kot tudi zaradi kadrovskih težav drugih PP, iz katerih 

so bili policisti v delovni skupini, prenehal mandat. 

 

Na področju tehnične opremljenosti PU Celje redno spremlja stanje in obremenitev tehnične 

opreme ter razporeja opremo glede na potrebe in prioritete. V 2016 in 2017 je bila tako na PP 

Laško opravljena zamenjava vseh računalnikov, dodeljeno jim je bilo eno novo neoznačeno 

(civilno) in eno označeno (patruljno) vozilo, v nadaljevanju jim bo dodeljeno še eno označeno 

(patruljno) vozilo, 

 

Zaradi restriktivne problematike zaposlovanja, vse od 2010 dalje, prihaja do kadrovske 

podhranjenosti na vseh PP po celotnem območju Republike Slovenije, vendar se z 

zaposlovanjem novih generacij policistov situacija počasi izboljšuje. Zasedenost PP Laško je 

nad povprečjem zasedenosti ostalih PP na območju PU Celje in je tako v okviru PU Celje med 

najbolje zasedenimi neschengenskimi območnimi PP, po obremenjenosti (številu varnostnih 

dogodkov na policista) pa je PP Laško med manj obremenjenimi PP v PU Celje.  

 

 

 



 

Zavedamo se, da je zelo pomembno, da Policija in Ministrstvo za notranje zadeve zagotavljata 

visoko stopnjo varnosti z odpravljanjem varnostnih problemov, s tem pa se pomembno vpliva na 

zadovoljstvo ljudi oz. na njihov občutek varnosti. Zato poskušamo z vsemi možnimi aktivnostmi 

(tudi z organizacijskimi spremembami) povečati učinkovitost in uspešnost dela policije na vseh 

področjih. Seveda se zavedamo, da je zelo pomemben dejavnik tudi partnersko sodelovanje z 

lokalno skupnostjo in civilno družbo. Zato smo vedno odprti za kakršnekoli pogovore in oblike 

sodelovanja. Vsekakor pa predlagamo, da se najprej obrnete na vodstvo PP Laško in PU Celje 

 

 

Lep pozdrav, 

 

 Tomaž Pečjak 

vodja službe generalnega direktorja policije 

višji policijski svetnik 

Poslati: 

 - naslovniku (po e-pošti) 

 - PU Celje – v vednost (po e-pošti) 

 




























