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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-06/2015 
Datum: 18. 5. 2015 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  1. 4. 2015 

 
 

AD B1/1   Zaključna poročila za leto 2014: 
 
                 a. Policijska postaja Laško 
                 b. Uredniški odbor Laškega biltena  
                 c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
                 d. Center za socialno delo Laško 
                 e. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
                 f. JZ Glasbena šola Laško - Radeče 
                 g. JZ Zdravstveni dom Laško 
                 h. Vrtec Laško 
                 i. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
                 j. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
                 k. Knjižnica Laško 
                 l. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško 

 
 
SKLEP št. 032-09/2007: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Policijske postaje Laško za leto 2014 v priloženi 
vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2014 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Laško za leto 2014 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za socialno delo Laško za leto 2014 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo STIK – Centra za šport, turizem, informiranje in 
kulturo Laško za leto 2014 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 2014 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2014 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2014 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice 
za leto 2014 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto 
2014 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2014 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško za leto 2014 v priloženi vsebini. 
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Sklep je bil posredovan pripravljavcem poročil.  
 
 

AD B1/2  Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine   
                Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2014 na območju  
                Občine Laško 

 
SKLEP št. 0611-01/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2014 na 
območju občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu.  
 
 

AD B1/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega  
        zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani  
        postopek 

 
SKLEP št. 007-01/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo 
Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo 
Laško v predlagani vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/15 z dne 24. 4. 2015. 
 
 

AD B2/1  Predlog okvirnega Programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za  
                leto 2015 z realizacijo programa dela  Občinskega sveta Laško za leto 2014 

 
SKLEP št. 032-03/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in 
rokovnik za leto 2015 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2014 v 
predloženi vsebini. 
 
Program dela in rokovnik sta objavljena na občinski spletni strani www.lasko.si. 
 
 

AD B2/2  Predlog Zaključnega računa Občine Laško za leto 2014 

 
SKLEP št. 007-05/2014: 

1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2014 po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2014 v 
predloženi vsebini. 

 
Zaključni račun je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/15 z dne 24. 4. 2015. 
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AD B2/3  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 – I.  
                dopolnitev 

 
SKLEP št. 478-61/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2015 – I. dopolnitev. 
 
 

AD B2/4  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in  
                plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles  
                občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 

 
SKLEP št. 007-02/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/15 z dne 24. 4. 2015. 
 
 

AD B2/5  Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za  
                lokalne volitve 2014 

 
SKLEP št. 041-04/2014: 
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o delnem povračilu stroškov 
organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014. 
 
Organizatorjem volilne kampanje so bila izplačana sredstva za delno povračilo stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve 2014. 
 
 

AD B3/1  Novelacija lokalnega energetskega koncepta v občini Laško  

SKLEP št. 360-09/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Lokalni energetski koncept Občine Laško – Novelacija v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan podjetju Adesco, d. o. o.. 
 
 

AD B3/2  Letno poročilo JP Komunale Laško, d. o. o. 

SKLEP št. 17-03/2015: 
1. Občinski svet potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2014. 
2. Čisti dobiček poslovnega leta 2014 v višini 9.648 € se razporedi med druge 

rezerve iz dobička. 
 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 
 

AD B3/3  Gospodarski načrt JP Komunale Laško, d. o. o. 

SKLEP št. 17-03/2015: 
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1. Občinski svet potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2015 v predloženi 
vsebini. 
2. Občinski svet 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 Komunali Laško. 
 
 

AD B3/4  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu           
                ureditve reke Savinje na odseku ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom  
                Udmat – 1. obravnava 

SKLEP št. 350-01/2010: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku Marija Gradec – vključno z 
ovinkom Udmat v 1. obravnavi. 

2. Ker ni nobenih pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. 
obravnava. 

3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku Marija Gradec – vključno z 
ovinkom Udmat v predloženi vsebini.  

 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/15 z dne 24. 4. 2015. 
 

AD B3/5 Sklep o znižanju subvencije omrežnine za neprofitno dejavnost 

 
SKLEP št. 35401-01/2012: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se z dnevnega reda umakne Sklep o znižanju 
subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo.  
 

Pripravljen je nov predlog sklepa za obravnavo na majski seji občinskega sveta. 
 
 

AD 3/6  Odstop od izvedbe javnega naročila "Razširitev hodnika za pešce skozi Laško  
             ob cesti G1-5/0328 od km 10+515 do km 10+995" 

 
SKLEP št. 430-03/2014: 
Občinski svet Laško daje soglasje k odstopu od izvedbe javnega naročila "Razširitev 
hodnika za pešce skozi Laško ob cesti G1-5/0328 od km 10+515 do km 10+995." 
 
 

AD B3/7  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014/2015 

 
SKLEP št. 4101-01/2014, 4101-01/2015: 
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve od 1. 11. 2014 do 28. 2. 2015. 
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AD B3/8  Zaključno poročilo o izvedbi operacije "Kanalizacija Laško" 

 
SKLEP št. 430-28/2013, 430-8/2014, 430-18/2013: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi operacije 
"Kanalizacije Laško" v predloženi vsebini. 
Kanalizacija bo v skladu s sklepom št. 35401-33/2011, z dne 25. maja 2011 (Ur. list RS, 
št. 45/11) predana v upravljanje JP Komunali Laško d.o.o.. 

 
 

AD B4/1  Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje  
                razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Laško 

 
SKLEP št. 007-04/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v predloženem 
besedilu, s tem da se v c točki 4. odstavka 9. člena beseda "Hrastniku" nadomesti z 
besedo "Laškem". 
 

Zardi spremembe pravilnik ni bil objavljen v Uradnem listu RS, pripravljeno je novo besedilo 
pravilnika za obravnavo na majski seji občinskega sveta. 
 
 

AD B4/2  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih pri  
          dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih  
          nepremičnin ter določanju najemnin – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-01/2014: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju 
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
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. 28/15 z dne 24. 4. 2015. 
 
 

AD B4/3  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za   
               podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško 

 
SKLEP št. 007-03/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine 
Laško v predloženi vsebini, s tem da se v zadnjem odstavku 3. člena za besedo 
"prazniki" doda besedilo "in dela prostih dnevih". 
 

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/15 z dne 24. 4. 2015. 
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AD B 5/1  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda STIK Laško 
       a) predstavnikov ustanovitelja 

                   b) predstavnikov zainteresirane javnosti 

 
SKLEP št. 032-01/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda STIK Laško kot 
predstavnike ustanoviteljice imenujejo: 

 Štefanija Pavčnik, 

 Klemen Grešak, 

 Dimitrij Gril. 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda STIK Laško kot 

predstavnike zainteresirane javnosti imenujejo: 

 Nuša Korotaj (Thermana, d. d.),  

 Saška Omahna (Rimske terme, d. .o. o.), 

 Dragica Čepin (Pivovarna Laško, d.d.). 
 

Sklep je bil posredovan imenovanim in Svetu zavoda Stik Laško. 

 
 

AD B5/2  Predlog Mnenja o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Laško 

 
SKLEP št. 032-01/2015: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatk Matejke Kobal, 
Martine Krebl in Grete Labohar Škoberne za ravnateljico Vrtca Laško za petletno 
mandatno obdobje. 
Občinski svet Laško daje prednost pri imenovanju za ravnateljico Vrtca Laško Greti 
Labohar Škoberne glede na njeno dosedanje uspešno dolgoletno vodenje vrtca.   
 
Sklep je bil posredovan Svetu zavoda Vrtca Laško. 
 
 

AD B6  Vprašanja in odgovori  

 

 Boljše vzdrževanje javnih površin Komunale Laško (npr. Pod Kojzico, Širje); 
 

Snago na avtobusnih postajališčih in parkiriščih ob državnih cestah je dolžan 
zagotavljati upravljavec državnih cest - DRSI preko koncesionarja VOC Celje. 
Koncesionar slabo skrbi za praznjenje posod za odpadke, zato je dogovorjeno, da bo 
do končnega dogovora  med Občino Laško in DRSI, za snago na avtobusnih 
postajališčih ob državnih cestah  začasno poskrbela JP Komunala Laško. Prav tako 
ni natančno določeno, kdo skrbi za urejenost objektov in okolice avtobusnih 
postajališč, zato  bo tudi to uredilo JP Komunala Laško. 

 
Občina je konec leta 2014 in v maju 2015 naslovila na DRSI in VOC Celje dopis, v 
katerem se izpostavlja problematika smeti na lokaciji Širje in Kojzica ob državnih 
cestah. Pričakujemo, da bodo pristojni  pristopili k reševanju te problematike. 

 

 Poplavna varnost Savinje v Laškem: V Celju so uredili visoke (tudi do 9 m) in trdne 
nasipe – kaj nas čaka v Laškem (kakšnen bo posledično pretok Savinje v Laškem v 
času poplav)? 
 
Občina Laško je v preteklosti  pripravila idejne zasnove protipoplavnih ukrepov vzdolž 
reke Savinje. V letu 2013 smo v prostorsko dokumentacijo  vnesli  zakonske osnove  
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za  umestitev protipoplavnih ukrepov. Vseskozi si s svojimi aktivnostmi prizadevamo, 
da se protipoplavna varnost v Občini Laško s strani pristojnih služb ovrednoti kot prva 
prioriteta v državi. 
 

 Zaprtje geodetske pisarne v Laškem: leta 2012 sta se zaradi varčevanja izmed več 
načrtovanih zaprli le dve geodetski pisarni v Sloveniji – ena izmed teh dveh tudi 
geodetska pisarna v Laškem; občinska uprava naj na ustrezno ministrstvo pošlje 
vprašanje, koliko so dejansko prihranili s tem ukrepom;  
 

 Pobuda za nudenje brezplačne pravne pomoči vsaj enkrat mesečno (Mlada moč 
občine Laško ima kar nekaj strokovnjakov s pravnega področja); 

 

 Ali so urejene služnosti na parcelah, ki vodijo do vodnih zajetij? 
 
Služnosti so urejene. 

 

 Videz občine kvarijo stari, zapuščeni objekti (npr. stara komunala); 
 
Na podlagi pobude na občinskem svetu  je v obravnavi Odlok o komunalni ureditvi in 
zunanjem videzu naselij v Občini Laško, ki bo inšpekcijskim službam zagotovil 
izvajanje nadzora nad nepravilnostmi. 
 

 Postavitev koša za smeti in napisa pri železniški postaji; 
 
Ureja JP Komunala Laško. 

 

 Kako je s sanacijo mostu na LC Blatni Vrh – Laziše in kamnitega mostu čez Gračnico 
(Kartuzijska Pristava)? 
 
Sanacija mostu na LC Blatni vrh – Laziše: v pridobivanju je ponudba za pripravo PZI 
dokumentacije sanacije mostu. 
Sanacija mostu preko Gračnice (Kartuzijska Pristava): z izvajalcem je podpisana 
pogodba za sanacijo mostu; dela se bodo pričela z izvajanjem pomožne opažne 
konstrukcije  konec maja 2015. 

 

 Kako je s pripravo tahničnega pravilnika za male čistilne naprave? 
 
Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje MKČN je pripravljen za obravnavo 
na majski seji občinskega sveta. 
 

 Kako je s sanacijo LC Mišji Dol – Blatni Vrh (do kamnoloma)? 
 
Strokovne službe bodo s pomočjo izdelovalca projektne dokumentacije pregledale 
omenjen cestni odsek in pripravile ustrezno rešitev. 

 

 Kako je s širitvijo kamnoloma Gratex (dovoljenja, gabariti)? 
 
Izvajanje del v kamnolomu Gratex se izvaja v skladu z veljavno prostorsko in 
rudarsko zakonodajo. Preden bi širili območje izkoriščanja mineralnih surovin, bi 
morali sprejeti Občinski podrobnejši prostorski dokument.   

 

 Kdaj se bo izvedla kanalizacija na Mestni ulici (hišna št. 8)? 
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V sklopu ureditev starega mestnega jedra je predvidena  ureditev trgov, namestitev 
urbane opreme ter ureditev kanalizacije. Z dokumentacijo, ki obravnava omenjene 
ureditve, nameravamo kandidirati za pridobitev EU sredstev, potem ko bodo 
objavljeni razpisi. 
 

 Kako je s cesto Pavlič? 
 
Cesta Pavlič - Lokavec ni predvidena za rekonstrukcijo v proračunskem obdobju 
2015. 

 
 
 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 


