
 
 
 

 

Številka: 032-10/2020 
Datum: 21. 9. 2020 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 10. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  1. 7. 2020 

 
 
 

AD B 5/1  Zaključna poročila za leto 2019: 
a. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško – Radeče 
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško  
c. Knjižnica Laško 

 
SKLEP št. 032-05/2020: 

1. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Rdečega križa Slovenije, 
Območnega združenja Laško – Radeče, za leto 2019 v priloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Študentskega, mladinskega in 
otroškega centra Laško za leto 2019 v priloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o delu Knjižnice Laško za leto 2019 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 
v višini 61,13 EUR v letu 2020 nameni za nabavo neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev. 

 
Sklepi so bili dostavljeni pripravljavcem poročil. 
 
 

AD B 5/2  Predlog Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 014-94/2020: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško v 
predloženi vsebini v 1. obravnavi.  
 
 

AD B 5/3 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na  
            domu v Občini Laško 

 
SKLEP št. 12280-05/2020: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/2020, z dne 31. 7. 2020 
 
 

AD B   6/1  Letno poročilo RASR, d. o. o., za leto 2019 

 
SKLEP št. 303-04/2020: 
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Občinski svet Laško se je seznanil z Letnim poročilom RASR, o. o. o., za leto 2019 v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen pripravljavcu poročila. 
 
 

 AD B 6/2  Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko 

 
SKLEP št. 303-03/2020: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju ORP Osrednje Celjsko za leto 2019 v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen pripravljavcu poročila. 
 
 

AD  B 6/3 Podelitev stavbne pravice na parceli 1522/2, k. o. 1033 Trobni Dol 

 
SKLEP št. 478-29/2020: 
Občinski svet Laško soglaša z ustanovitvijo stavbne pravice za dobo 99 let na delu parc. št. 
1522/2 v k. o. 1033 Trobni Dol, ID znak 1033 1522/2, v obsegu 22,50 m², za potrebe izgradnje 
nadomestne transformatorske postaje Trobni Dol, v korist Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, 
3000 Celje. 
 
 

AD B 7/1 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 2019 na območju Občine Laško 

 
SKLEP št. 061-01/2020: 
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 2019 na območju občine Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen pripravljavcu poročila. 
 
 

AD B 7/2 Letno poročilo JP Komunale Laško, d. o. o., za leto 2019         

 
SKLEP št. 032-08/2020: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2019. 
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2019 v višini 14.315,45 EUR se razporedi med druge 

rezerve iz dobička. 
 
Sklep je bil dostavljen pripravljavcu poročila. 
 
 

AD B 7/3 Letno poročilo 2019 za koncesijski projekt Laško – Letno poročilo o vzdrževanju ČN  
               Laško (Aerobni del ČN) 

 
SKLEP št. 354-12/2020: 
Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo 2019 za koncesijski projekt Laško – Letno 
poročilo o vzdrževanju ČN Laško (Aerobni del ČN) v predloženi vsebini. 
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Sklep je bil dostavljen pripravljavcu poročila. 
 
 

AD B 7/4 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih  
                javnih cest 

 
SKLEP št. 371-15/2019: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/2020, z dne 31. 7. 2020. 
 
 

AD B 7/5 Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo  
                komunalno opremo na območju občine Laško – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 430-04/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/2020, z dne 31. 7. 2020. 
 
 

AD B 7/6 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LAU- 
               21 

 
SKLEP št. 3504-03/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
EUP LAU-21 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 3504-03/2018 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/2020, z dne 31. 7. 2020. 
 
 

AD B 7/7 Predlog Odloka o spremembi meje občin Sevnica in Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 353-04/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško po 
skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško v 
predloženi vsebini. 

 
Odlok bo objavljen, ko ga bo sprejel tudi Občinski svet Sevnica. 
 
 

AD B 8/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 – skrajšani  
                postopek 

 
SKLEP št. 410-11/2019: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 po 
skrajšanem postopku. 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 v 
predloženi vsebini. 
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Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 v predloženi 
vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/2020, z dne 31. 7. 2020. 
 
 

AD B 8/2 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim  
                premoženjem Občine Laško za leto 2020 

 
SKLEP št. 478-47/2019: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020. 
 
 

AD B 9 Vprašanja in pobude 

 
 

- Kdaj se bo kolesarska steza približala Laškem? 
Pojasnjeno je bilo, da se pri izgradnji kolesarske steze pojavlja problematika z vodarji – 
infrastrukturo bi želeli približati vodi, vodarji pa ravno nasprotno; potekajo dogovori, saj so vsi 
za to, da se kolesarska steza izvede.  

 DODATNA POJASNILA SO V PRILOGI. 
  

- Kdaj bo sprejet prostorski akt za Debro, ki bo omogočal gradnjo blokov? 
ODGOVOR JE V PRIPONKI. 
 

- Predstavljeno je bilo odrto pismo krajanov in članov Sveta KS Zidani Most v zvezi z 
rekonstrukcijo ceste Zidani Most - Radeče, ki je bilo naslovljeno na občini Laško in Radeče, 
Policijsko postajo Laško in na svetnika Uroša Lukića. Na omenjeni relaciji namreč prihaja do 
velikih zastojev vozil. Krajanom je bilo s strani pristojnih obljubljeno, da bo v času 
rekonstrukcije prepovedan promet za vsa težja tovorna vozila. Ker se to ne izvaja, krajani 
pozivajo, da se to nemudoma prične izvajati, tako kot to predvideva postavljena prometna 
signalizacija. Policija bi morala bolj sodelovati in kontrolirati promet, in to ne samo v času te 
rekonstrukcije, saj je v Celju in Krškem postavljen znak za omejitev takega prometa. 
Predlagano je bilo, da se pridobi poročilo policije, koliko je bilo do sedaj izrečenih kazni za 
takšen tovorni promet. Prav bi bilo, da policija poleg izrečene kazni takšnega voznika ne 
spusti naprej, ampak ga usmeri nazaj. Podana je bila tudi pripomba na postavljena 
semaforja, ki sta neučinkovita. Predlagano je bilo, da se postavi samo eden, najbolje pred 
gasilskim domom, ali pa naj v prometnih konicah promet ročno usmerjajo gradbinci.  
Povedano je bilo, da so pristojni res tako obljubili in da se bo na to opozorilo na petkovem 
sestanku.  
DODATNO POJASNILO JE PRILOGI. 
 

- Informacije o elaboratu za postopek lokacijske preveritve pri investiciji prizidka k ZD Laško, 
o občinskem urbanistu ter informacije v zvezi z investicijo TIC-a v Rimskih Toplicah glede 
napačne ocene vrednosti projekta; občinska uprava naj občinskem svetu posreduje odločbo 
MOP-a, s katero je bilo izdano negativno mnenje glede lokacijske preveritve. 
ODGOVORI SO V PRILOGAH. 

 
- pobuda za izgradnjo večnamenskega (športnega) igrišča v Lazišah nasproti OŠ Laziše, 

pobuda za namestitev defibrilatorja na OŠ Laziše, pobuda za evidenco vprašanj in pobud 
občinskih svetnikov (Alenka Barlič – SLS). 
ODGOVOR GLEDE DEFIBRILATORJA JE V PRILOGI. 
(EVIDENCA VPRAŠANJ IN POBUD OBČINSKIH SVETNIKOV SE BO PRIPRAVILA DO 
NASLEDNJE SEJE) 
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AD B 11 Predstavitev Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic v zvezi s problematiko  
               Zdravstvene postaje Rimske Toplice 

 
Na direktorico Zdravstvenega doma Laško so bila naslovljena vprašanja v zvezi z izpostavljeno 
problematiko. Ko bomo prejeli odgovore, jih bomo posredovali občinskemu svetu. 
 
 
 
                 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
 
 
























