
 
 
 

 

Številka: 032-04/2021 
Datum: 15. 3. 2021 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 13. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  3. 2. 2021 

 
 

AD B 5/1   Predlog Sklepa o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske zakonodaje 

 
SKLEP št. 031-01/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/21, z dne 26. 2. 2021. 
 
 

AD B 5/2  Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
SKLEP št. 032-06/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim članom. 
 
 

AD B 5/3 Realizacija dela Občinskega sveta Laško v letu 2020 s pregledom odgovorov na  
                vprašanja in realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2020 

 
SKLEP št. 032-17/2020: 
Občinski svet Laško se je seznanil z Realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2020 v 
predloženi vsebini in s pregledom odgovorov na vprašanja in realizacijo pobud članov 
občinskega sveta v letu 2020. 
 
 

AD B   6/1  Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in  
                   turizma v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007-01/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva 
in turizma v Občini Laško v predlagani vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/21, z dne 26. 2. 2021. 
 
 

AD B   6/2  Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo Nogometnega igrišča z  
                   umetno travnato površino 

 
SKLEP št. 41010-0297/2018: 
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Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja nogometnega 
igrišča z umetno travnato površino". 
 
 

AD B   6/3  Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo LED razsvetljave  
                   nogometnega igrišča Rečica 

 
SKLEP št. 41010-0234/2019: 
Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja LED 
razsvetljave nogometnega igrišča Rečica". 
 
 

AD B   6/4  Zaključno poročilo o izvedbi investicije v ureditev prostorov Čebelarskega centra    
                 Laško 

 
SKLEP št. 331-01/2017: 
Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije v ureditev prostorov 
Čebelarskega centra Laško. 
 
 

AD B   7/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu  
                   Komunala Laško 

 
SKLEP št. 350-02/2020: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem 
načrtu Komunala Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/21, z dne 26. 2. 2021. 
 
 

AD B  8/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem       
                 v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007-03/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim 
učencem v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/21, z dne 26. 2. 2021. 
 
 

AD B   8/2  Predlog Pravilnika o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v  
                   lasti Občine Laško 

 
SKLEP št. 007-02/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o uporabi športnih objektov in površin za šport v 
naravi v lasti Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/21, z dne 5. 3. 2021. 
 
 

AD B   8/3  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2021 

 
SKLEP št. 671-01/2021: 
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Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2021 v predloženi 
vsebini. 
 
Letni program športa je bil objavljen na občinski spletni strani. 
 
 

AD B 9 Vprašanja in pobude 

 
- Marjan Kozmus – SD: 

o Kako je s projektom RUNE – gradnjo ultra hitre širokopasovne optične infrastrukture 
v Občini Laško? 

 
Odgovor je v prilogi. 
 

- Štefanija Pavčnik - SDS: 
o kdaj se bo sanirala  glavna cesta od novega mostu v Laškem do Rimskih Toplic in 

naprej do Jurkloštra? 
o kako je z dokumentacijo za novi most v Rimskih Toplicah in kdaj je planiran pričetek 

del? 
o sanacija ceste Lokavec – Kolman je nujno potrebna; 
o sanacija ceste Povčeno – Zabrež do odseka za Vrhe (dokumentacija in lastništvo je 

že urejeno); 
 

     Odgovori so v prilogi. 
 

- Barbka Rode – MMOL: 
o Kako daleč je projekt TIC Rimske Toplice? 

Pojasnjeno je bilo, da se izdeluje oprema, ki naj bi bila končana v dveh tednih. 
 
Odgovor je v prilogi. 

 
- Janko Cesar – SLS: 

o Kdaj bo potekala zamenjava krajevnih tabel v KS Jurklošter? Nove table naj bi bile 
že pripravljene. 

 
- Matjaž Pikl – DeSUS: 

o potrebno je posodobiti Odlok o javnem redu in miru, ki je iz leta 2001; 
o pobuda, da se vsakemu novorojenčku v občini podari bon za nakup medovitega 

drevesa; če družina bona ne prevzame, se s tem bonom kupi drevo, ki se zasadi na 
javno površino; 

 
- sanacija cestnega odseka Konc – Lože po hišo Deželak (Lože 1) (Alenka Barlič – SLS); 
- namestitev zaščite pod streho mostu v Jagočah, da se prepreči zbiranje golobov, ki z iztrebki 

onesnažujejo pešpot po mostu (Boštjan Vrščaj – LLL); 
- dvig tlaka v vodovodnem omrežju na območju Cesta v Debro (Boštjan Vrščaj – LLL); 
- odstranitev stare avtobusne postaje s parkirišča pri Kulturnem centru Laško, ki služi kot 

streha za smetiščne kante (Boštjan Vrščaj – LLL); 
 
Odgovori so v prilogi. 

 
 
 
                 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
 
















