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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-15/2011 
Datum: 13.06.2011 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  25.05.2011 

 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 5. seje Občinskega sveta Laško, z dne 13.04.2011 
 
SKLEP št. 032-12/2011: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 5. seje, z dne 13.04.2011, s tem da se: 

- na 3. strani zapisnika popravi številka in datum seje v drugem sklepu št. 032-
12/2011, tako da se le-ta pravilno glasi: "Dnevni red, ki je bil posredovan 
skupaj z vabilom na 5. redno sejo Občinskega sveta Laško, sklicano na dan 
13.04.2011, se sprejme v predlagani vsebini." 

- na strani 6 pod povzetkom razprave pri točki B1/1 k razpravljalcem dodajo še 
naslednja imena: Srečko Lesjak – SDS, Andreja Križnik - LDS in Matjaž Centrih 
– SLS.  

 
Zapisnik je bil popravljen in dopolnjen ter objavljen na spletni strani Občine Laško. 
Izplačilo delne povrnitve stroškov volilne kampanje je bilo realizirano dne 07.04.2011. 
  
 
AD B1/1   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih  
                Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in  
                ostalih nepremičnin ter določanju najemnin – skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 007-04/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka splošnih 
pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin po skrajšanem postopku. 
 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka splošnih 
pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45, z dne 10.06.2011. 
 
 
AD B2/1 Informacija o arbitražni odločbi med Občino Laško ter WTE Wassertechnik 
GmbH Essen in Storitvenim podjetjem Laško, d. o. o. 
 
SKLEP št. 711-01/2009: 
Občinski svet Laško sprejme informacijo o arbitražni odločbi med Občino Laško ter 
WTE Wassertechnik GmbH Essen in Storitvenim podjetjem Laško, d. o. o.. 
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AD 1/3  Predlog sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in  
             čiščenje komunalnih in padavinskih voda 
 
SKLEP št. 354-33/2011: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne 
službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda v predloženi vsebini.  
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, 45, z dne 10.06.201. 
Sklep je bil posredovan JP Komunali Laško. 
 
 
AD  1/4  Predlog programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za  
              leto 2011 
 
SKLEP št. 354-33/2011: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode za leto 2011.  
 
Sklep je bil posredovan JP Komunali Laško. 
 
 
AD 1/5  Informacija v zvezi z urejanjem parka Thermane Laško, d. d., med kulturnim  
             centrom in objektom zdravilišča 
 
SKLEP št. 354-07/2011: 
Občinski svet Laško je seznanjen z informacijo v zvezi z urejanjem parka Thermane 
Laško, d. d., med Kulturnim centrom in objektom zdravilišča ter pooblašča župana, da 
za urejanje parka sklene pogodbo s Thermano Laško, d. d., kot je navedeno v 
obrazložitvi gradiva. 
 
Sklep in osnutek pogodbe sta bila posredovana Thermani Laško.  
 
 
AD 1/6  Predlog o potrditvi načrta razvojnih programov za obnovo (LC Lahomno-Reka-
Doblatina, odsek Reka-Doblatina, Cesta Brstovnica-Laziše in Javna pot Debro-Ladna 
Raven-Senica)  
 
SKLEP št. 411-01/2011: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje načrt razvojnih programov: 

1. NRP št. OB057-10-0012 za obnovo LC Lahomno-Reka-Doblatina, odsek Reka 
Doblatina,  

2. NRP št. OB057-10-0003 za obnovo Cesta Brstovnica-Laziše,  
3. NRP št. OB057-10-0002 za obnovo Javna pot Debro-Ladna Raven-Senica. 

 
Sklep je bil posredovan Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
 

AD 2/1 Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve  
            pomoč družini na domu 
 
SKLEP št. 122-09/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembi cene socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu za leto 2011 v predloženi vsebini 
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Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45, z dne 10.06.2011. 
Sklep je bil posredovan CSD Laško. 
 
 
AD 3/1  Predlog odloka o ustanovitvi JZ Sedmica Laško, finančno-računovodske in              
             svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe – 2. obravnava 
 
SKLEP št. 007-01/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Sedmica Laško, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode, 
društva in ostale pravne osebe v predloženi vsebini, s tem da se v 2. odst. 23. 
člena črta tretja beseda "primerne". 

2. Občinski svet Laško pooblašča župana Občine Laško, da v skladu z 22. členom 
odloka imenuje vršilca dolžnosti direktorja JZ Sedmica Laško. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, 45, z dne 10.06.2011. 
 
 

AD 3/2  Predlog spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek   
 
SKLEP št. 032-22/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme Spremembe Statuta Občine Laško po skrajšanem 
postopku.  

2. Občinski svet Laško sprejme Spremembe Statuta Občine Laško v predloženi 
vsebini. 

 
Statut je bil objavljen v Uradnem listu RS, 45, z dne 10.06.2011. 
 
 
4/1  Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine  
      Laško 
        
SKLEP št. 032-13/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da zaradi odstopne izjave 
članici Mojci Medved Bevk preneha mandat v Nadzornem odboru Občine 
Laško. 

2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se kot nadomestna članica v Nadzorni 
odbor Občine Laško imenuje Vesna Vodišek Razboršek. Mandat ji prične teči z 
dnem sprejetja tega sklepa. 

 
Sklep je bil posredovan Mojci Medved Bevk, Vesni Vodišek Razboršek in NO Občine Laško. 
 
 
4/2  Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana nadzornega sveta JP  
       Komunale Laško 
 
SKLEP št. 032-13/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da zaradi nezdružljivosti 
funkcij v Nadzornem svetu Komunale Laško preneha mandat Tomažu Novaku. 

2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se kot nadomestni član v Nadzorni svet 
Komunale Laško kot predstavnik ustanoviteljice imenuje Matjaž Centrih. 
Mandat mu prične teči z dnem nastopa funkcije direktorja Tomaža Novaka. 

 
Sklep je bil posredovan Tomažu Novaku, Matjažu Centrihu in NS Komunale Laško.  
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4/3  Predlog sklepov o odpovedi sejnine v humanitarne namene 
 
SKLEP št. 032-13/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se ena sejnina vseh članov Občinskega 
sveta Laško in župana (višina ene sejnine se odbije od županove plače in 
plačila podžupanov, ki ne prejemajo sejnine) nameni družini Hrastnik iz Paneč v 
obliki namenske pomoči. 

2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se vsako leto ena sejnina vseh članov 
Občinskega sveta Laško in župana (višina ene sejnine se odbije od županove 
plače in plačila podžupanov, ki ne prejemajo sejnine) nameni v humanitarne 
namene. 
O tem, komu in v kakšni obliki se dodelijo sredstva, na predlog pristojnih 
socialnih in humanitarnih služb (Center za socialno delo, Rdeč križ, Karitas) 
odloča Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki svoj predlog 
posreduje v potrditev občinskemu svetu. 

 
Sejnina za majsko sejo je bila zadržana in bo v naslednjih dneh namenjena družini Hrastnik. 
 
 
AD 5 Vprašanja in odgovori 
 
KONCESIJSKA POGODBA ZA RABO IN KORIŠČENJE VODE / KONCESIJA NA 
NARAVNI DOBRINI 
 
Koncesijska pogodba v zvezi z rabo podzemne vode je bila sklenjena med RS in Pivovarno 
Laško v letu 2005. Sredstva koncesije pripadajo 50% državi in 50% občinam (Laško – 
95,75%, Hrastnik – 4,25%). V letu 2008 je bila sklenjena tudi koncesijska pogodba med RS 
in Rimskimi termami. Sredstva koncesije pripadajo 50% državi, 50% občinam (Laško – 
99,18%, Sevnica 0,82%).  
Po koncesijskih pogodbah plača koncesionar svojo obveznost po prejemu računa, ki ga 
izstavi koncendent (Republika Slovenija –ARSO). 
 
V letu 2010 smo iz naslova prihodkov od koncesije za vodne pravice prejeli 10.140,90 EUR. 

- 29,73 EUR - Guček Karl Jurklošter, 
- 10.059,28 EUR  - Pivovarna Laško, 
- 51,89 EUR  - Rimske terme. 

 
V sklop teh prihodkov spada tudi koncesija Savskih elektrarn.  
V letu 2011 so do sedaj realizirani samo dohodki od Savskih elektrarn, ki plačujejo dajatev v 
obliki mesečnih akontacij v višini 3.831,13 EUR.  
 
Vodovodno omrežje v Lažišah se bo urejalo v sklopu vodovoda Vrh-Radoblje-Globoko, 
odcepi Lažiše-Barlič, Lažiše-Planinšek, Lažiše-Salobir, Lažiše-Šmit, Drobne-Trupej. 
 
Salonitnih cevi v vodovodnem omrežju je približno 13 km, in sicer na relaciji Rimske Toplice-
Laško in Rečica-Laško. 
 
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT  
Občinski prostorski načrt Občin Laško je trenutno v fazi priprave dopolnjenega osnutka OPN. 
Zaradi nenehnih sprememb zakonodaje iz področja urejanja prostora ter zahteve po številnih 
strokovnih podlagah (poplavna študija, elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča, 
presoje vplivov na okolje, …) se je ta faza malce zavlekla. Pričakujemo, da bi s pripravo OPN 
zaključili v drugi polovici leta 2012.  
OPN sledi tudi napredku tehnike s področja zelene energije. V osnutku OPN je predvidena 
tako gradnja elektrarn na lesno biomaso kot tudi fotovoltaičnih elektrarn.  
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CESTA RIMSKE TOPLICE SENOŽETE 
Soglasje za prekomerne obremenitve zaradi prevozov lesa v letu 2010 ni bilo izdano. 
Izvajalec prevozov mora  za prekomerne obremenitve pridobiti pri Občini Laško dovoljenje za 
izredne prevoze po javni cesti. 
 
CESTA LOKAVEC-LOVRENC 
Dela se bodo nadaljevala v skladu s finančnimi zmožnostmi. V planu 2012-2013 dela na 
cesti Lokavec-Lovrenc niso predvidena. Pogoj za pripravo investicije je tudi urejeno 
lastništvo na predmetnem cestnem odseku v korist občine. 
 
CESTA BRSTOVNICA-LOŽE 
V mesecu juniju in juliju 2011 nadaljujemo s II. fazo obnove ceste v dolžini 1.038,60 m. 
Istočasno bodo dokončana tudi dela iz I. faze, ki so bila prekinjena zaradi stečaja CP 
Maribor. V letih 2012 in 1013 je predvideno nadaljevanje del in zaključek obnove. 
 
CESTA DEBRO-SPODNJA REČICA 
Nadaljevanje del za obnovo ceste je v planu za leto 2013. CP Maribor ni zaključil vseh 
pogodbeno določenih obveznosti. V pripravi so dogovori za razveljavitev pogodb. 
 
SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
Na Javni razpis za sofinanciranje programov športa v  Občini Laško v letu 2011, ki je bil 
objavljen 07. 03. 2011, se je prijavilo 33 društev. Tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan, 
je 03. 05. 2011 vloge pregledala in jih ovrednotila v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju  
letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 17/2010), Pravilnikom o 
spremembah Pravilnika o sofinanciranju  letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list 
RS, št. 107/2010) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 
107/2010). 
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OBLIKOVANJE VOLILNIH ENOT 
Ker na občini nismo prejeli nobenih pisnih pobud za oblikovanje novih volilnih enot, pozivamo 
vse svetniške skupine, da v kolikor imajo kakršnekoli predloge za spremembo volilnih enot in 
za spremembo volišč ter s tem posledično za oblikovanje volilnih odborov, da nam to pisno 
sporočijo (predlagamo, da do konca septembra). Predlogi morajo biti jasno oblikovani, 
obrazloženi in utemeljeni z argumenti, ki bodo upravičili predlagane spremembe. Predloge 
bo obravnavala in proučila občinska volilna komisija. 
 
 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 

Društvo Brez investicij  (€) 
Društvo za jadralno padalstvo Metulj        2.085,19    
Društvo za jadralno padalstvo Zlatorog        1.296,14    
Društvo invalidov občine Laško        2.000,00    
DŠRTV Partizan Zidani Most           481,55    
DTV Partizan Rimske Toplice        2.997,15    
Gorskokolesarsko društvo Focus           333,18    
Karate klub     Ichi – ban  Laško        2.158,65    
Kegljaški  klub Tim  Laško        1.480,97    
Kegljaški  klub Pivovarna Laško        2.744,83    
Košarkaški klub Veterani Zlatorog           845,67    
Košarkaški klub Zlatorog Laško      17.091,76    
Nogometni klub Laško      10.224,99    
Občinska strelska zveza      17.968,96    
Planinsko društvo Laško        2.088,94    
Planinsko društvo Rimske Toplice           500,00    
Plezalni klub Laško        4.029,77    
Ribiška družina Laško        2.966,35    
Smučarski klub Zlatorog Laško        4.320,90    
Smučarski klub Smuča Zidani Most           310,08    
Športno društvo Debro        2.872,05    
ŠD Gaj Lažiše Rimske Toplice           436,93    
Športno društvo Kartuzija Jurklošter           911,65    
Športno društvo Marija Gradec           649,90    
Športno rekreacij. društvo Plavi           140,94    
Športno društvo Rečica        2.881,52    
Športno društvo Sedraž        1.005,49    
Športno društvo Vrh nad Laškim        1.034,66    
Športno društvo Breze        1.738,20    
ŠŠD Antona Aškerc Rimske Toplice        4.334,17    
ŠŠD Primoža Trubarja  Laško        6.567,00    
Vrtec Laško        1.000,00    
Tenis klub Marija Gradec        2.661,38    
Zveza društev upokojencev Občine Laško        3.500,00    
Šport klub  Nemc Team           241,03    

SKUPAJ 105.900,00 


