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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-09/2012 
Datum: 8. 6. 2012 

 
O B Č I N S K I    S V E T 

 
REALIZACIJA SKLEPOV 11. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO, 

Z DNE  25.04.2012 
 

 
AD B1/1   Zaključna poročila za leto 2011 
 
SKLEP št. 032-09/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo CSD Laško za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo OŠ Primoža Trubarja Laško za leto 2011 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice za leto 2011 
v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Stika za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 2011 v 
priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JSKD OI Laško za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2011 v priloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2011 v priloženi vsebini.  
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Policijske postaje Laško za leto 2011 v priloženi 
vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo SPV Občine Laško za leto 2011 v priloženi 
vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan javnim zavodom, PP Laško, uredniškemu odboru in SPV.  
 
 
AD B2/1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na 

območju občine Laško – I. branje 
 
SKLEP št. 007-06/2011: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško v I. branju s tem, da se proučijo 
pripombe ter se upoštevajo v tekstu odloka za drugo branje. 
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Občinska uprava je preučila nekatere pripombe in jih vključila v besedilo odloka za 2. 
obravnavo. 
 
 

AD B2/2 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine 
Celje,  Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2011 v Občini 
Laško 

 
SKLEP št. 0611-12/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2011 v 
Občini Laško z upoštevanima danima pripombama. 
 
Sklep je bil posredovan Medobčinskemu inšpektoratu.  
 
 
AD  B2/3  Poročilo o poslovanju podjetja Kostra d.o.o. za obdobje 2009-2011 
 
SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o poslovanju podjetja Kostra d.o.o. za obdobje 
2009-2011 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan podjetju Kostra d.o.o. 
 
 
AD B2/4 Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2011 
 
SKLEP št. 014-03/2012: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2011. 
2. Čisti poslovni izid leta 2011 v višini 38.401 EUR se razporedi med druge rezerve iz 

dobička.  
 
Sklep je bil posredovan JP Komunala Laško. 
 
 
AD B2/5  Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2012 
 
SKLEP št. 014-03/2012: 
1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2012 v 

predloženi vsebini.  
2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet 

Komunale, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega načrta in po 
potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala narava dela in 
poslovne potrebe, prav tako lahko NS v okviru razpoložljivih sredstev in v primeru 
potrebe spremeni program investicij in naložb.  

 
Sklep je bil posredovan JP Komunala Laško. 
 
 
AD B2/6 Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter 

Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
 
SKLEP št. 711-01/2009: 
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Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o urejanju razmerja med Občino 
Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se na naslednjo sejo občinskega sveta povabi 
nekdanjega župana g. Rajha, predstavnika podjetja WTE g. Bizjaka ter predstavnika 
Pivovarne Laško, g. Oseta.  
 
Dne 16.05.2012 je bil skupni sestanek s predsedniki političnih strank in neodvisne liste 
zastopane v občinskem svetu Občine Laško, predstavniki Pivovarne Laško d.d., predstavniki 
JP Komunale Laško d.o.o., predstavniki Odvetniške pisarne Andrej Krašek, nekdanjim 
županom g. Jožetom Rajhom in predstavniki WTE GmbH g. Robertom Bizjakom in g. 
Damijanom Pavlinom glede predstavitve razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter 
Storitvenim podjetjem Laško d.o.o.. Na sestanku sta bila sprejeta sklepa, ki sta povzeta v 
zapisniku sestanka (Priloge 1-4). 
 
 
AD B2/7  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.03.2012 
 
SKLEP št. 430-15/2011/4: 
Občinski svet občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije do 31.03.2012. 
 
 
AD B3/1  Predlog zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2011 
 
SKLEP št. 007-06/2010: 
Občinski svet Laško sprejme zaključni račun proračuna občine Laško za leto 2011 v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36, z dne 18.05.2012. 
 
 
AD B3/2  Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Laško v letu 2012 – I. dopolnitev    

 
SKLEP št. 007-09/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 – I. dopolnitev. 
 
 
AD B4/1  Mnenje k imenovanju ravnatelja-ice JZ Glasbena šola Laško - Radeče 

 
SKLEP št. 600-02/2012: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje kandidatki Rosani Jakšič, rojeni 
08.06.1970, stan. Na Dobravo 8, Radeče in Boštjanu Župevcu, rojenemu 01.05.1974, 
stan. Jagnjenica 41a, Radeče, za ravnatelja/-ico JZ Glasbena šola Laško - Radeče za 
petletno mandatno obdobje. Pozitivno mnenje se izdaja glede na bogate delovne 
izkušnje, pridobljena dodatna izobraževanja ter strokovne nazive.  
 
Glede na bogatejše izkušnje na vodstvenem področju daje Občinski svet Laško 
prednost kandidatki Rosani Jakšič, rojeni 08.06.1970, stan. Na Dobravo 8, Radeče. 
 
Sklep je bil posredovan JZ Glasbena šola Laško - Radeče. 
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AD B4/2  Volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije 

 
SKLEP št. 007-15/2011/3: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da je predlog članov Razvojnega sveta Savinjske 
razvojne regije izglasovan s predpisano večino. 
 
Sklep je bil posredovan Razvojnemu svetu Savinjske razvojne regije. 
 
 
AD 5 Vprašanja in odgovori 
 
PODJETJE KOSTRA d.o.o. 
Kako lahko podjetje porabi ravno toliko kot zaslužijo? Podan je bil predlog, da bi 
občina sama pobirala parkirnino v okviru javnih del. 
Občinske strokovne službe so preučile podani predlog svetnikov in predlagajo, da se 
pogodba z izvajalcem Kostra d.o.o. podaljša do konca leta 2012, med tem časom pa se 
preuči druge možnosti.   
 
LAŠKI SEJEM 
Dana je bila pobuda, da bi se laški sejem prestavil iz petka na soboto, da bi bil tako 
dostopen za širši krog obiskovalcev. 
Laški sejem se izvaja vsak prvi petek v mesecu in je dogovorjen s ponudniki na sejmu. Po 
drugih občinah je prva sobota v mesecu rezervirana za njihov sejem (primer Sevnica), v 
primeru prestavitve sejma v Laškem na soboto bi prostor namenjen sejmu ostal po večini 
prazen. 
 
OBRTNA CONA REČICA 
Predlog, da bi se do naslednje seje pripravilo poročilo o poteku del na zemljišču 
bodoče obrtne cone v Rečici. 
V pripravi so  dejavnosti v zvezi s spremembo Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno-
obrtno dejavnost Rečica KP 2/1(OPPN). Trenutno se na območju obrtne cone Rečica 
izvajajo dela v zvezi s prestavitvijo telekomunikacijskega kabla in utrditev dovozne poti.   
 
KARTUZIJSKA PRISTAVA 
Kaj je z nadaljevanjem obvozne ceste mimo kartuzije z izgradnjo novega mostu? 
Podana je bila pobuda, da se pristopi k nadaljevanju projekta večnamenske dvorane v 
kartuzijski pristavi. 
Po pridobljeni informaciji s strani Družbe za razvoj investicij (DRI) so njihove službe pripravile 
projektno nalogo za razpis projektov faze PGD in PZI.  
 
SEDMICA LAŠKO 
Kako je z zavodom Sedmica? 
Občina se je obrnila na več institucij za pojasnilo v zvezi z novoustanovljenim javnim 
zavodom in njegovim delovanjem. Skupno mnenje je povzelo ministrstvo za finance, ki je 
pojasnilo, da glede na specifično dejavnost zavoda zaenkrat ne obstaja resorno ministrstvo, 
ki bi zavod vzelo pod okrilje. Namreč prav tako ministrstvo mora podati soglasje k uvrstitvi 
direktorja v plačni razred in podskupino. Po ponovni proučitvi tako finančnega vidika kot tudi 
organizacijskega, javni zavod Sedmica s svojim delovanjem ni pričel in v skladu z navedenim 
se bo na sodišču sprožil postopek izbrisa iz sodnega registra. 
 
DRŽAVNA CESTA LAŠKO-ŠENTRUPERT 
Kako je bila občina uspešna pri nagovarjanju vzdrževalca državne ceste Laško-
Šentrupert? 
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Vzdrževalec ceste Laško-Šentrupert vzdržuje ceste v skladu s planom rednih vzdrževalnih 
del. 
 
EVIDENCA ZEMLJIŠČ JAVNEGA DOBRA 
Pobuda, da se naredi evidenca, koliko zemljišč javnega dobra ima Občina Laško, 
katere parcele so v funkciji, katere ne? 
Občina že ima evidenco površin, ki predstavljajo javno dobro (v upravljanju Občine Laško). V 
pretežni meri gre za zemljišča, ki predstavljajo opuščene javne poti, ceste ki niso v nobeni 
funkciji. V večjem delu so bile takšna zemljišča že izvzeta iz javnega dobra in so postala last 
občine. 
 
VZDRŽEVANJE BANKIN 
Podana je bila pobuda, da bi se poskrbelo za vzdrževanje bankin. 
Bankine se vzdržujejo v skladu s planom vzdrževalnih del oz. po potrebi. 
 
 
 

ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
 Franc ZDOLŠEK, l.r. 

 

 

 


