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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-16/2015 
Datum: 22. 2. 2016 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 10. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  23. 12. 2015   

 
 

AD   B3/1  Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško – 2.  
       obravnava 

 
SKLEP št. 007-12/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine 
Laško. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015. 
 
 

AD B3/2   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu  
                 opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka  
                 na območju Občine Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-15/2015: 

1. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Laško po skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015. 
 
 

AD B3/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji  
                občinskih javnih cest v Občini Laško – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 371-04/2012: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško v 1. obravnavi v predloženi vsebini. 
 
Predlog odloka, sprejetega v 1. obravnavi, je v pregledu in obravnavi na DRSC. 
 
 

AD B2/4 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015  
               "OB057-14-0018 obnova LC 200030 Rimske Toplice – Povčeno" 

 
SKLEP št. 430-06/2015: 
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Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenem projektu po 23. 
členu ZFO v letu 2015 "OB057-14-0018 Obnova LC 200030 Rimske Toplice - Povčeno ". 
 
 

AD B4/1   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 2. obravnava 
         4/2   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 410-27/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016 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 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. 
 
Odloka sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015. 
 
 

AD B4/3  Predlog Sklepa o pobudi za spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS  
                za leti 2016 in 2017 

 
SKLEP št. 031-01/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o pobudi za spremembo Zakona o izvrševanju 
proračuna RS za leti 2016 in 2017 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen Skupnosti občin Slovenije. 
 
 

AD B4/4  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore  
                in kmetijska zemljišča v letu 2016 

 
SKLEP št. 3528-11/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za 
poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2016 predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015. 
 
 

AD B5/1  Predlog Odloka o turističnem vodenju v Občini Laško – 1. obravnava 

  
SKLEP št. 35403-56/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o turističnem vodenju v Občini Laško v 1. 
obravnavi. 
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2. Občinska uprava naj prouči podane pripombe in jih po možnosti upošteva pri 
pripravi odloka za 2. obravnavo. 
 

 

AD B5/2  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1.5.2015 do  
                30.11.2015 

 
SKLEP št. 021-02/2015: 
Občinski svet Občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije za obdobje od 1. 5. 2015 do 30. 11. 2015. 
 
 

AD B5/3  Predlog sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne  
                dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2016 

 
SKLEP št. 41010-146/2015: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli:  

- Jožetu Požaršku za dolgoletno ljubiteljsko delovanje na zborovskem področju,  
- Kulturnemu društvu Lipa Rečica za dolgoletno delovanje in njihov prispevek v 

ljubiteljski kulturi,  
- posthumno Danijeli Zupan za dolgoletno ljubiteljsko literarno ustvarjanje.  

 
Priznanja so bila podeljena na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku dne 5. 2. 2016. 
 
 

AD B5/4  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2016 

 
SKLEP št. 671-05/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2016 v 
predloženi vsebini. 
 
Letni program športa je objavljen na občinski spletni strani www.lasko.si.  
 
 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude: 
 

 Kamnolom v Laškem: v letu 2016 poteče koncesija podjetju Gratex – ali se bo 
koncesija podaljšala ali gre v zapiranje? Kakšno je glede tega stališče občine? 

 
Podjetje Gratex na Ministrstvu za gospodarstvo pridobiva koncesijo, ki bi veljala do 
leta 2031. V postopku pridobivanja koncesije je potrebno, da podjetje predloži tudi 
izjavo o usklajenosti s prostorskimi akti občine. Trenutno potekajo aktivnosti, da se 
ugotovijo pravi elementi - koordinate pridobivalnega prostora po izdanih odločbah, ki 
bi se lahko uporabile za pregled o usklajenosti s prostorskimi akti občine.    
Tako v obstoječih prostorskih aktih (Plani občine), kakor novem (OPN), ki je v 
zaključni fazi, je predvideno za območje, kjer deluje podjetje Gratex, priprava in 
sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).  

 

 Javna razsvetljava med Trgovskim centrom Tuš in Savinjo ne deluje v redu; 
 
Napake so bile odpravljene. Po ogledu dne 17. januarja 2016 ugotavljamo, da na tej 
lokaciji ob Savinji deluje 6 svetilk javne razsvetljave. 

http://www.lasko.si/
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 Pripravi naj se aglomeracija javne kanalizacije; 
 
Konec leta 2015 je bila v Uradnem listu št. 98 objavljena nova Uredba o čiščenju in  
odvajanju komunalne in odpadne vode. Kot osnova temu, naj bi bil sprejet tudi nov 
Operativni program na nacionalnem nivoju. Po predstavitvi Uredbe v Državnem svetu 
v decembru 2015 je bil izpostavljen prav problem novega operativnega programa na 
nacionalnem nivoju. Povedano nam je bilo, da bodo do sredine letošnjega leta 
pripravili nov operativni program. V operativnem programu bodo na novo in na 
podlagi uredbe definirane aglomeracije, ki bodo osnova za sprejem Spremenjenih 
operativnih programov na občinskem nivoju.    

 

 Davčne blagajne: ali so se v zvezi s tem na občino obrnila društva? 
 
Društva je zanimalo samo ali lahko njihovi člani plačujejo položnice na naši javni 
blagajni.  Odgovor je, da je plačevanje na naši blagajni možno, v kolikor je med 
društvom in občino sklenjena ustrezna pogodba, vendar plačevanje na naši blagajni 
ne pomeni, da ni potrebno davčno potrjevanje računov. Občinska blagajna namreč ni 
banka in posluje kot zastopnik za vse, ki imajo sklenjeno pogodbo. Plačilo na naši 
blagajni se po uradnem pojasnilu FURS-a smatra kot plačilo z gotovino. 
Navedeno torej pomeni, da morajo društva davčno potrjevati vse izdane račune, ki so 
plačani z gotovino (ne glede na to ali bi morebiti bil tak račun plačan na naši blagajni). 
Izjema so računi za čiste članarine, za katere ni potrebno davčno potrjevanje. Pri tem 
pa je potrebno upoštevati predpise o tem, kaj je članarina (ne sme vključevati tudi 
plačil za neke storitve – npr. vadnine, doplačil članov za udeležbo na izletih, …).   

 

 Organiziranje problemske konference glede poplavne varnosti v začetku prihodnjega 
leta; 

 
Odgovorjeno je bilo, da bi se lahko pripravil sklep, ki bi ga sprejel občinski svet in 
poslal na državo, in sicer s pozivom, da se problematika poplavne ogroženosti v naši 
občini začne reševati prioritetno, tako da se začnejo izvajati lokalni ukrepi, ki jih je 
naročila občina. 
 
Glede poplavnosti je pripravljeno gradivo kot posebna točka na občinskem svetu na 
seji 2. marca 2016. Celotna točka zajema aktivnosti Občine Laško do zdaj, priloženi 
so dokumenti kot argumenti. Priloga pa je tudi sklep, iz katerega je razvidno, kaj bi 
bilo potrebno na nivoju države postoriti, da bi se pristopilo k izvedbi protipoplavnih 
ukrepov (zagotovitev stalnih finančnih virov, kadrovska okrepitev pristojnih služb, 
izboljšanje upravljanja vodotokov). 

 

 Zmanjšanje števila volišč: sestanejo se naj predstavniki Okrajne volilne komisije, 
Občinske volilne komisije (tudi Občine Radeče), predstavniki krajevnih skupnosti in 
župana obeh občin in glede že podanih predlogov sprejmejo končno varianto;  
 
Datum sestanka je še v usklajevanju. 
 

 Glede na kritiko štaba civilne zaščite bi bilo prav, da bi se tudi občinski svetniki 
seznanili z vsemi dejstvi in delovanjem štaba; 
 

 Na 5. seji dne 1. 4. 2015 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku ovinek Marija Gradec – vključno z 
ovinkom Udmat – ali se v zvezi s tem odlokom izvajajo kakšne aktivnosti? 
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Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje v letih 2016 do 2020 modernizacijo železniške 
proge med Celjem in Zidanim Mostom.  Za povečanje hitrosti, varnosti in nosilnosti 
bodo zaprli nivojski prehod na Trubarjevi ulici v Laškem, prehod pri teniških igriščih 
na Marija Gradcu, prehod pri Peklar na Marija Gradcu in prehod v Rimskih Toplicah 
za Strensko in ekonomijo. Zaradi ukinitev je bilo potrebno za prebivalstvo urediti 
dostopne ceste in postaviti koncept  prometnih povezav, kar je bilo že sprejeto v 
spremembah prostorskega akta. Vsled temu je občina v zaključni fazi Idejnega 
projekta infrastrukture za vso infrastrukturo Laško jug (Marija Gradec in marijagraški 
ovinek).  
Ministrstvo je na javnem razpisu že izbralo projektivno podjetje in pooblaščenega 
inženirja, ki že vodita podrobne aktivnosti za izdelavo PGD dokumentacije, katera bo 
osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

 Kako kaže glede mosta preko Savinje v Rimskih Toplicah? 
 
Ker je območje ukinitve žel. prehoda v Rimskih Toplicah, modernizacija žel. postaje  
in predlagane rešitve novih povezav cestnega omrežja tako na lokalnem nivoju, kakor 
državnem nivoju skoncentrirano na ozko območje, se bo za vso našteto infrastrukturo 
in tudi predlagan most čez Savinjo pripravil OPPN, ki bo osnova za nadaljnje 
načrtovanje in pridobivanje PGD dokumentacije z gradbenim dovoljenjem. Priprava 
OPPN-ja se bo pričela izvajati v prvi polovici letošnjega leta.   

 
 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 
 
 
 


