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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-09/2013 
Datum: 10.06.2013 
     

O B Č I N S K I    S V E T 
REALIZACIJA SKLEPOV 16. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

Z DNE  08.05.2013 
 
 
AD B1/1   Zaključna poročila za leto 2012 

a.   Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
b.   JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
c.   JZ Zdravstveni dom Laško 
d.   Center za socialno delo Laško 
e.   Vrtec Laško 
f.    Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
g.   Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
h.   Knjižnica Laško 
i.    STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
j.    Uredniški odbor Laškega biltena  
k.   Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško  

 
 
SKLEPI št. 032-09/2007: 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, Območne izpostave Laško, za leto 2012 v priloženi vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 
2012 v priloženi vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2012 v 
priloženi vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za socialno delo Laško za leto 
2012 v priloženi vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2012 v priloženi 
vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Antona Aškerca Rimske 
Toplice za leto 2012 v priloženi vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za 
leto 2012 v priloženi vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2012 v priloženi 
vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za šport, turizem, informiranje in 
kulturo Laško za leto 2012 v priloženi vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo uredniškega odbora Laškega biltena za 
leto 2012 v priloženi vsebini. 

• Občinski svet Laško sprejme Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško za leto 2012 v priloženi vsebini. 

 
Sklepi so bili posredovani javnim zavodom, uredniškem odboru in SPV.  
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AD B2/1 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine  
              Celje, občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2012 na območju  
              Občine Laško 
 
SKLEP št. 100-02/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2012 na 
območju občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Sklep je bil posredovan Medobčinskemu inšpektoratu. 
 
 

AD B2/2  Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest – skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 007-10/2009: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembi Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško sprejme po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2013, z dne 17.5.2013. 
 
 
AD  2/3  Novelacija Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih  
              odpadnih voda v Občini Laško 
 
SKLEP št. 351-01/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Novelacijo operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Občini Laško v predloženi vsebini.  
 
 
AD 2/4  Odstop od izvedbe javnega naročila "Sanacija dveh usadov ob cesti LC200140  
             Laško-Čemeršnjice-Reka" 
 
SKLEP št. 430-13/2012: 
Občinski svet Laško daje soglasje k odstopu od izvedbe javnega naročila "Sanacija 
dveh usadov ob cesti LC 200140 Laško-Čemeršnjice-Reka". 

 
 
AD 2/5  Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter  
             Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o. 
 
SKLEP št. 711-01/2009: 
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o urejanju razmerja med Občino 
Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o., v predloženi vsebini. 
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AD 2/6  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in  
             dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško –  
             skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 007-02/2013: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško po 
skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško v 
predloženi vsebini, s tem da se v zadnjem stavku dodanega 13. c člena številka 
30 nadomesti s številko 45.  

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2013, z dne 17.5.2013. 
 
 
AD 3/1  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim  
             premoženjem Občine Laško v letu 2013 – III. dopolnitev 
 
SKLEP št. 007-10/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 – III. dopolnitev, v predloženi 
vsebini.  
 
 
AD 3/2  Predlog Sklepa o spremembi NRP Občine Laško za leto 2014 
 
SKLEP št. 007-09/2011: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o spremembi NRP št. OB057-10-0010 v predloženi 
vsebini.  
 
 
AD 3/3  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1.3.2013 do  
             15.4.2013 
 
SKLEP št. 430-15/2011: 
Občinski svet Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije za obdobje od 01.03.2013 do 15.04.2013. 
 
 
AD 4/1  Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta JZ Zdravstveni dom Laško 
 
SKLEP št. 032-08/2013: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
Laško imenujejo: 

1. Janja Knapič, 
2. Brigita Pavčnik, 
3. Gizela Podbregar, 
4. Dimitrij Gril. 

 
Sklep je bil posredovan imenovanim. 
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AD 5 Vprašanja in odgovori 
 
Odgovori na vprašanja s seje: 

- na Cesti v Rečico sta še vedno različni omejitvi na vsaki strani ceste (50 in 40 
km/h);  
Urejeno s strani JP Komunale Laško.  
 

- kdaj in na kakšen način se bo zgradila kanalizacija v Sp. Rečici? 
V teku je pridobivanje služnostnih pogodb. 
 

- v Zg. Rečici pri mostu, kjer obrača avtobus, je glavni vodovod za Laško – le-ta 
je že kakšno leto zunaj in je nezaščiten (ob hujšem neurju lahko Laško ostane 
brez vode); 
Koncesionar za pitno vodo je seznanjen s problematiko in jo ureja. 
 

- ali lahko občinska uprava od Agencije za okolje pridobi sezname vodotokov, ki 
so v njihovem upravljanju; 
Na ARSO je bil s strani občine poslan dopis in pridobljen odgovor, ki je v prilogi. 
 

- kaj bo z zalivom v Jagočah? 
V teku so razgovori s projektantom glede smotrnosti ohranitve tega zaliva oz. izvedbe 
drugih ukrepov. 
 

- ali je sanacija Mercatorjeve jame zaključena? 
Na Mercator je bil poslan še naknaden dopis, na katerega pa še nismo prejeli 
odgovora. 
 

- kdaj bo uveden dvosmerni promet v starem mestnem jedru? 
Rešitev ureditve prometa bo predstavljen tudi v junijski številki Laškega biltena, nova 
prometna ureditev bo pričela veljati z 22. julijem.  

 
 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


