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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-14/2015 
Datum: 15. 12. 2015 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 9. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  25. 11. 2015 

 
 

B3/1  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 1. obravnava 

 

AD B3/2   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 410-27/2015 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016 v 1. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 – 
2019 v predloženi vsebini.  

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Laško v letu 2016 v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2016.  
 
SKLEP št. 410-28/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017 v 1. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 
2020 v predloženi vsebini.  

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Laško v letu 2017 v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2017.  
 
Prihodki iz naslova vodarine in kanalščine so v prilogi. 
 
 

AD B3/3  Poročilo o porabi stalne proračunske rezerve v letu 2015 

 
SKLEP št. 4101-01/2015: 
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve od 1. 3. 2015 do 20. 10. 2015. 
 
 

AD B4/1   Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del   
                 stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro – 2. obravnava  

 
SKLEP št. 007-18/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro v predloženem besedilu. 
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Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 11. 12. 2015.  
 
 

AD B4/2  Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško – 1.  
                obravnava 

 
SKLEP št. 007-12/2015 : 
Občinski svet sprejme Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško v 
1. obravnavi v predloženi vsebini, s tem da se upoštevajo predlagani popravki 10., 39., 
42. in 48. člena. 
 
 

AD B4/3  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za  
                uporabo stavbnega zemljišča 

 
SKLEP št. 422-02/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 11. 12. 2015.  
 
 

AD B4/4 Predlog Sklepa o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov 

 
SKLEP št. 35403-56/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen Komunali Laško.  
 
 

AD B5/1  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni  
                denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007-13/2015: 
Občinski svet Laško sprejeme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 11. 12. 2015.  
 
 

AD B5/2  Poročilo o realizaciji akcijskega načrta "Občina po meri invalidov" za leto  
                2015 

 
SKLEP št. 141-01/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji akcijskega načrta "Občina po meri 
invalidov" za leto 2015. 
 
Listina "Občina po meri invalidov" je bila slovesno predana županu na prireditvi 9. 12. 2015.  
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AD B6  Vprašanja in pobude 

 
 

 problematika gasilcev – skupni sestanek je bil 2. 12. 2015; 
 

 Kako je v Laškem urejena dimnikarska služba? (povzetek naj se pripravi do naslednje 
seje) 
 
Dimnikarska služba je gospodarska javna služba na državnem nivoju in je urejena s 
koncesijo. Sprejema se nova zakonodaja, ki naj bi pričela veljati v letu 2016. Po 
novem naj bi koncesijo nadomestile licence dimnikarskih podjetij, kar bi pomenilo 
prosto izbiro dimnikarskih storitev. Za našo občino ima koncesijo Dimnikarstvo Celje. 
 

 Redarstvo: v Laškem skoraj ni videti redarjev na terenu, glede na kršitve bi lahko bili 
večkrat prisotni; 

 
Po zagotovilih medobčinskega inšpektorata in redarstva sta v Občini Laško vsak dan 
prisotna dva oz. najmanj eden (v času dopustov, bolniške odsotnosti, …) redar, v 
dopoldanskem ali popoldanskem času. 

 
 
 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 


