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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-24/2011 
Datum: 21.02.2012 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 9. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO, 
Z DNE  14.12.2011 

 
 
AD B1/1   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2012 – 2. obravnava 
 
SKLEPI št. 007-09/2011: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012 v 
predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015 v 
predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško v letu 2012 v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B1/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 – 2. obravnava 
 
SKLEPI št. 007-10/2011: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013 v 
predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015 v 
predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško v letu 2013 v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 

AD B2/1 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012 
 
SKLEP št. 007-05/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012 v predloženi 
vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan Pivovarni Laško. 
 
 
AD  B2/2  Predlog Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2012 
 
SKLEPI št. 35401-40/2011: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode za leto 2012 v predloženi vsebini. 
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AD B2/3 Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne 

vode v Občini Laško – 2. obravnava 
 
SKLEP št. 007-05/2011: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne 
komunalne in meteorne vode v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B2/4  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 
 
SKLEP št. 422-02/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B2/5 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za leto 2012 
 
SKLEP št. 3528-23/2011-35-15: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za 
poslovne prostore v letu 2012 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B2/6  Predlog Odloka o turistični taksi v občini Laško – 1. obravnava 
 
SKLEPI št. 007–14/2011: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Odlok o turistični taksi v Občini Laško v 1. obravnavi v 
predloženi vsebini. 
2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o turistični taksi v Občini Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B2/7  Poročilo o stanju in gibanju dolga iz naslova najemnin in obratovalnih 

stroškov na dan 22.11.2011 
 
SKLEP št. 352-31/2011-23-22: 
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o stanju in gibanju dolga iz naslova 
najemnin in obratovalnih stroškov na dan 22. 11. 2011 in podpira izvedbo, v poročilu 
predlaganih, ukrepov.    
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AD B2/8  Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter 
Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 

 
SKLEP št. 007-06/2011: 
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o urejanju razmerja med Občino 
Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
 
 
AD B2/9  Informacija o prodaji delnic družbe Thermana d.d. 

 
SKLEP št. 410-11/2011-22-01: 
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o prodaji delnic družbe Thermana d.d. 
in podpira izvedbo, v informaciji predlaganih, nadaljnjih postopkov.    
 
 
AD B2/10  Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2011 

 
SKLEP št. 007-06/2011: 
Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenih projektih po 23. 
čl. ZFO v letu  2011. 
 
 
AD B2/11  Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije – 1. 

obravnava 

 
SKLEPI št. 007-15/2011: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Savinjske regije 
v 1. obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Ker ni pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Savinjske regije 
v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B3/1  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2012 

 
SKLEP št. 671-01/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2012 v 
predloženi vsebini. 
 
 
AD B3/2  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

prireditev in projektov v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007–17/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in  dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
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AD B3/3  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
programov veteranskih organizacij v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007–16/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in  dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B3/4  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 

enkratne denarne pomoči v Občini Laško 

 
SKLEP št. 122-30/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in  dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B3/5  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni 

denarni pomoči za študij v tujini 

 
SKLEP št. 603–01/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in  dopolnitvah Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči za študij v tujini v predloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B4/1  Predlog soglasja k Statutu KS Rečica 

 
SKLEP št. 013-07/2011: 
Občinski svet Laško daje soglasje k Statutu Krajevne skupnosti Rečica. 
 
Sklep je bil posredovan Krajevni skupnosti Rečica. 
 
 
AD B4/2  Predlog Sklepa o izvzemu parc. št. 883/19, k.o. Debro iz splošne rabe 

 
SKLEP št. 35060-14/2009: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za parcelo št. 883/19, k.o. Debro ukine 
status parcele v splošni rabi in da le ta postane last Občine Laško. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104, z dne 21.12.2011. 
 
 
AD B5/1  Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca v letu 2012 

 
SKLEP št. 430-21/2011: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca v letu 2012 
podeli:  



 5 

1. DRUŽINI AŠKERC – za ohranjanje kulturne dediščine in vsestransko kulturno 
delovanje (predlagatelj Krajevna skupnost Rimske Toplice) 
2. IRENI GABERŠEK – za vsestransko kulturno delovanje (predlagatelji: Krajevna 
skupnost Šentrupert, Strelsko društvo "Celjska četa" Mala Breza, Kulturno društvo Trobni 
dol, Kulturno umetniško društvo Šentrupert, Športni klub Breze) 
3. MEPZ KORAL – za izjemne dosežke na področju zborovskega petja (predlagatelj 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Laško)  
4. MARICI LESJAK – za ohranjanje kulturne dediščine (predlagatelji: Likovno društvo 
Laško, Thermana d.d., Stik Laško) 
 
Sklep je bil posredovan dobitnikom priznanj. 
 
 
AD B5/2  Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za razvoj 

kmetijstva in podeželja Občine Laško 

 
SKLEPA št. 032-21/2011: 
1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da zaradi odstopne izjave članici 
Jožici Krašovec preneha mandat v Odboru za razvoj kmetijstva in podeželja Občine 
Laško.  
2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se kot nadomestni član v Odbor za razvoj 
kmetijstva in podeželja Občine Laško imenuje Marko Žveplan.  
 
Sklep je bil posredovan Jožici Krašovec, Marku Žveplanu ter Odboru za razvoj kmetijstva in 
podeželja Občine Laško. 
 
 
AD 6 Vprašanja in odgovori 
 
CESTNI ODSEK PIŠOTEK-SEME-LAVRINC 
Kdaj bo opravljena sanacija cestnega odseka Pišotek-Seme-Lavrinc, glede na to, da je 
bila s strani Občine obljubljena že v preteklem letu oz. ob podpisu soglasja lastnikov 
za izvajanje izkopov na tej cesti? 
Ureditev omenjenega odseka javne poti Pišotek-Seme-Lavrinc v dolžini 60m v Sp. Rečici je 
opredeljena s sprejetim proračunom za leto 2012 pod štev.: OB057-11-0016. Tako 
predvidevamo, da se bo odsek uredil v letu 2012. 
 
ODCEP CESTE V ZGORNJI REČICI 
Opozorjeno je bilo na slabo stanje odcepa ceste v Zgornji Rečici in da se naj preveri, 
katere ceste so bolj potrebne prenove, katere ne.  
Strokovne službe, Krajevna skupnost Rečica in JP Komunala, si bodo pogledale odseke cest 
ob nove Mrliške vežice do klorirne postaje, nadalje od klorirne postaje proti Zavratom in od 
klorirne postaje do Kodreta ter ugotovile stanje cest, kot podlago za nadaljnje odločanje za 
sanacijo in rekonstrukcijo, vse ob upoštevanju dejstev o urejenih zemljiškoknjižnih zadevah.     
 
SREDSTVA PREKOMERNE OBREMENITVE CEST IZVOZA LESA 
Kako se bodo porabila sredstva iz postavke prekomerne obremenitve cest izvoza lesa 
iz skladovih gozdov? 70% tega lesa je izvoženih v KS Jurklošter, kjer so ceste zato 
posledično zelo obremenjene. 
V letu 2011 je bilo iz naslova koncesije za te namene s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
nakazano v integralni občinski proračun 25.018,23 EUR.   
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INFORMACIJA O UREJANJU RAZMERJA MED OBČINO LAŠKO IN WTE GMBG TER 
STORITVENIM PODJETJEM LAŠKO, d.o.o. 
Kaj je z obljubljenim dogovarjanjem s predstavniki WTE in zagotovilom, da Občina s 
tem primerom ne bo imela dodatnih stroškov? 
Informacija o urejanju razmerja z WTE bo podana na seji.  
 
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE V DEBRU 
V odgovoru z 8. Seje OS Laško o predmetni problematiki je navedeno, da sta Občina 
Laško in JP Komunala v prvih dneh tega meseca preplastili 130 metrov lokalne ceste. 
Tudi pri tem odgovoru ugotavljamo, da ni bilo odgovorjeno na vprašanje, temveč gre 
ponovno za odgovarjanje zato, da bi zadostili formalni zahtevi izpraševalca. Vprašanje 
je namreč bilo zelo jasno, in sicer:«Kdaj bo prišlo do nadaljevanja rekonstrukcije 
lokalne ceste od magistralke do odcepa za Debro, ki je v zelo slabem stanju«. Menimo, 
da omenjena »preplastitev« na predstavlja nadaljevanja predmetnega nadaljevanja 
rekonstrukcije in sprašujemo: ali je omenjena preplastitev gospodarna glede na to, da 
je  predvidena rekonstrukcija te ceste; ali naj torej ta preplastitev pomeni, da do 
obljubljene rekonstrukcije te ceste še dlje časa ne bo prišlo; kdaj bo nadaljevana 
rekonstrukcija preostalega dela te ceste od trgovine TUŠ v smeri Sp. Rečice? 
Omenjena ''preplastitev'' ne predstavlja predmetnega nadaljevanja rekonstrukcije, saj gre za 
malce večja redna, prepotrebna, vzdrževalna dela, ki jih bomo verjetno nadaljevali v 
letošnjem letu na preostanku poškodovanega odseka med obema obnovljenima deloma. Gre 
za nekajletno rešitev, preden se bomo odločili kako bomo obnovili odsek od naselja Debro 
do križišča pri Petrolu. V tem primeru čakamo na odločitev glede nogometnega igrišča in 
atletske steze na tem območju, saj bomo v primeru, da bo ta objekt tam umeščen v prostor, 
potrebna prestavitev trase, zato je kompletna sanacija trenutno nesmiselna in neupravičena. 
Nadaljnje aktivnosti za rekonstrukcijo ceste v smeri proti Spodnji Rečici bomo izvajali skladno 
z odločitvami o financiranju, predpogoj pa je seveda ureditev lastniških odnosov na trasi; 
torej posluh lokalnega prebivalstva pri brezplačnem prenosu lastništva na Občino Laško  
 
OBVEŠČANJE OBČANOV O POBIRALCIH KOVINSKIH ODPADKOV 
Kako to, da te pobude Občina ni uspela poslati na Policijo že vse od 28. septembra 
2011?  
Pobuda na policijsko postajo Laško je bila poslana v začetku meseca decembra. 
 
PRIDOBITEV TRGOVSKEGA PODJETJA V LAŠKO 
V odgovoru z 8. Seje OS Laško o predmetni problematiki je navedeno, da potekajo 
aktivnosti in preverjanje možnosti za umestitev trgovskega objekta na lokaciji stare 
komunale in zdajšnjega skladišča Pivovarne Laško d.d. na Trubarjevem nabrežju v 
Laškem. Menimo, da trgovski objekti ne sodijo v ožja mestna jedra, kar je v ostalih 
slovenskih mestih, pa tudi že dolgo po celem svetu, znano in prosimo za strokovno 
argumentacijo tovrstne izbire lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati možnost 
gradnje trgovskega objekta na lokaciji v Debru, kjer začeta izgradnja že več let kazi 
turistično mesto Laško. Glede na to, da glede omenjene gradbene jame in 
nadaljevanja gradnje trgovskega centra, s strani investitorja Mercatorja Občina ne 
more pridobiti odgovora predlagamo, da Občina o problematiki pisno obvesti 
odgovorne inšpekcijske službe in zahteva ustrezna ukrepanja. 
Za trgovski objekt Mercatorja v Debru je bil s strani uprave Mercatorja podan odgovor, da 
potekajo z njihove strani aktivnosti za izbor primernega in zanesljivega zunanjega 
investitorja, ki bi realiziral trgovski objekt preko dolgoročnega najema. Zakasnitev in 
neaktivnost pri realizaciji postavitve objekta pa so spremenjene ekonomske razmere. 
 
Hkrati pa potekajo za območje zazidalnega kareja KC1a (območje obstoječega TIC-a) 
spremembe, ki predvidevajo umeščenost trgovskega objekta, avtobusno postajo, podhod 
pod žel. progo na žel. postaji, ureditev objekta "Špice" in prostora ob objektu "Laščanke".    
Predvidevamo, da bo javna razgrnitev potekala v mesecu marcu in aprilu 2012. 
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KARTUZIJSKA PRISTAVA 
Kako je z dokončanjem razpisa glede Kartuzijske Pristave? Kako je z nadaljnjimi 
postopki izdelave? 
Občina je na podlagi razpisa na Ministrstvo v odprtem roku dostavila vso potrebno 
dokumentacijo. Odločbo o dodelitvi nepovratnih evropskih sredstvih pričakujemo v mesecu 
marcu 2012.  
V teku pa so tudi aktivnosti priprave geološko mehanskega poročila, ter priprave idejnega 
projekta za prizidek k Pristavi, v katerem so predvideni stopnišče, dvigalo, WC-ji in turistični 
kotiček.   
 
 

 
Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


