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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-23/2014 
Datum: 9. 12. 2014 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 3. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  26. 11. 2014 

 
 
 

AD B1/1   Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do  
                 30. junija 2014 z oceno realizacije za leto 2014 

 
SKLEP št. 410-06/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje 
od 1. januarja do 30. junija 2014 z oceno realizacije do konca leta 2014. 
 
 

AD B1/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 

 
SKLEP št. 007-05/2014: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015 v 1. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018 
v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Laško v letu 2015 v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2015. 
 
 

AD B1/3  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014 

 
SKLEP št. 007-10/2011: 
Občinski svet Laško se je seznanil z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014. 
 
 

AD B2/1  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za  
                uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 

 
SKLEP št. 4224-03/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015. 
 
Sklep je bil posredovan v objavo v Uradni list RS. 
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AD B2/2  Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2013  
                in plan gradnje za leto 2014 

 
SKLEP št. 35400-01/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2013 in 
plan gradnje za leto 2014 koncesionarja Adriaplin, d. o. o., v predlagani vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan koncesionarju. 
 
 

AD B2/3  Poročilo o posledicah neurja z dežjem 13. 9. 2014 

 
SKLEP št. 843-01/2014: 
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o posledicah neurja z dežjem 13. 9. 
2014. 
 
Sklep je bil posredovan Štabu CZ. 
 
 

AD B3/1  Predlog Sklepa o imenovanju člane Nadzornega odbora Občine Laško 

 
SKLEP št. 032-15/2014: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Nadzorni odbor Občine Laško imenuje 
Dušan Siljan. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanemu članu. 
 
 

AD B4  Vprašanja in odgovori  

 

 Kako daleč je sklepanje služnostnih pogodb za zajetja s pitno vodo? 
Sklepanje služnostnih pogodb je v zaključni fazi (v kratkem pričakujemo podpis pogodb). 
 

 Ali je parkovni del za Sparom dokončan in kaj je z javnimi sanitarijami? 
Parkovni del za Sparom je dokončan, kakor tudi javne sanitarije. Kvalitetni pregled je bil 
izveden v novembru, v teku je primopredaja objektov z izvajalcem Projekt 10, d.o.o. 
 

 Ureditev zabojnikov za smeti (redno odvažanje smeti) na počivališčih ob glavni cesti 
Celje-Zidani Most; 

O rednem vzdrževanju počivališč smo obvestili upravljavca VOC Celje. 
 

 V vodotokih je veliko naplavin in proda – poziv Agenciji RS za okolje za ureditev in 
vzdrževanje vodotokov;  

Na Občini Laško smo pripravili dopis in ga naslovili na ARSO glede potrebnih aktivnosti za 
ureditev in vzdrževanje vodotokov in rokom izvedbe v letu 2015. Dopis je predstavljen v 
prilogi gradiva. 
 

 Prevoznost mostu na lokalni cesti Olešje - Laziše - Dobje; 
V pripravi je projekt za izvedbo interventnih ukrepov za zagotovitev prevoznosti preko mostu. 
 

 Sanacija brežin in poškodovanih opornih zidov pri mostu čez Mišnico v Mišjem Dolu; 
O problematiki smo že obvestili ARSO, tako da bo 9. 12. 2014 izveden skupni ogled z rečnim 
nadzornikom g. Jokanovičem. Odgovor bo podan ustno na naslednji seji. 
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 Kdaj bo zaključena avtobusna postaja s čakalnico v Laškem; 
Gradnja avtobusne postaje s čakalnico ni bila predvidena; zgradil se je objekt avtobusno 
postajališče z nadstreškom. V sklopu ureditve avtobusnega postajališča je bila postavljena 
tudi urbana oprema – klopi za čakajoče. 
 
 

AD B5 Razno 

 
SKLEP št. 032-15/2014: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se decembrska sejnina vseh članov 
Občinskega sveta Laško in župana (višina ene sejnine se odbije od županove plače) 
nakaže v dobrodelne namene, in sicer osnovnima šolama Primoža Trubarja Laško in 
Antona Aškerca Rimske Toplice za akcijo "Podari malico". 
 
Sklep je bil posredovan osnovnima šolama. 
 
 
 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 


