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    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
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AD B3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto  

2017 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2016 

 

SKLEP št. 032-02/2017: 

Občinski svet Laško sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in rokovnik 

za leto 2017 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2016 v predloženi vsebini, s 

tem da se Okvirni program dela dopolni z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.  

 

Okvirni program dela je bil dopolnjen. 

 

 

AD B4/1  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – II. 

dopolnitev 

 

SKLEP št. 032-02/2017: 

Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško 

za leto 2017 - II. dopolnitev. 

 

 

AD B4/2  Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnega zavoda Zdravstveni dom  

    Laško 

 

SKLEP št. 478-08/2017: 

Občinski svet Laško sprejme Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnega zavoda 

Zdravstveni dom Laško v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 12/17 z dne 10. 3. 2017.  

 

 

AD B4/3  Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnega podjetja Komunala Laško,  

d. o. o.  

 

SKLEP št. 478-07/2017: 

Občinski svet Laško sprejme Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnega podjetja 

Komunala Laško, d. o. o., v predloženi vsebini. 
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Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 12/17 z dne 10. 3. 2017.  

 

 

AD B5/1  Avtentična razlaga prve alineje četrtega odstavka (Streha, fasada) 22. člena  

Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško – 

skrajšani postopek 

 

SKLEP št. 032-08/2017: 

1. Občinski svet občine Laško sprejme avtentično razlago prve alineje četrtega 

odstavka (Streha, fasada) 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 

prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2002, 45/2003, 

60/2005, 96/2005, 103/2005, 104/2006, 51/2007, 02/2008, 107/2008, 33/2009, 57/2009, 

54/2011, 80/2011, 35/2013, 43/2013, 94/2013 in 51/2015) po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet občine Laško sprejme avtentično razlago prve alineje četrtega 

odstavka (Streha, fasada) 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 

prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2002, 45/2003, 

60/2005, 96/2005, 103/2005, 104/2006, 51/2007, 02/2008, 107/2008, 33/2009, 57/2009, 

54/2011, 80/2011, 35/2013, 43/2013, 94/2013 in 51/2015) v predloženi vsebini. 

 

Avtentična razlaga je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 12/17 z dne 10. 3. 2017.  

 

 

AD B5/2  Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Javnega podjetja Komunala 

Laško, d. o. o., za leto 2017 

 

SKLEP št. 032-06/2017: 

Občinski svet Laško soglaša z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Javnega 

podjetja Komunala Laško, d. o. o, za leto 2017 v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil dostavljen JP Komunali Laško, d. o. o. 

 

 

AD  B5/3  Izjava za finančno jamstvo  

 

SKLEP št. 032-06/2017: 

Občinski svet Laško daje soglasje k podpisu izjave za finančno jamstvo za odlagališče 

nenevarnih odpadkov Strensko v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil dostavljen JP Komunali Laško, d. o. o. 

 

 

AD B5/4  Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Laško v obdobju 2017 – 2027 

 

SKLEP št. 843-01/2017: 
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Občinski svet Laško sprejme Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Laško v 

obdobju 2017 – 2027 v predloženi vsebini in se seznanja z okvirnim finančnim načrtom 

nabave/zamenjave gasilskih vozil. 

 

Sklep je bil dostavljen Gasilski zvezi Laško. 

 

 

AD B 5/5  Seznanitev z odločbama o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja   

 

SKLEP št. 3523-26/2016, 3523-60/2016: 

Občinski svet Laško se je seznanil z vsebino odločb o izjemni dodelitvi neprofitnega 

stanovanja. 

 

 

AD B 6/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 

delovnem področju Občinske uprave Občine Laško – 1. obravnava  

 

SKLEP št. 007-02/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Laško v 1. obravnavi v 

predloženi vsebini.  

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

3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Laško v predloženi 

vsebini.  

 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 12/17 z dne 10. 3. 2017. Na podlagi odloka je bil 

30. 3. 2017 sprejet nov Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.  

 

 

AD B 6/2 Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora občinskega javnega glasila  

Laški bilten 

 

SKLEP št. 032-09/2017: 

Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora občinskega 

javnega glasila Laški bilten v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil objavljen na občinski spletni strani in posredovan članom uredniškega odbora.  

 

 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 

 Predlagano je bilo, da se še enkrat poda pobuda na pristojno ministrstvo za postavitev 

table za bolnišnico ob prihodu v Celje, s tem, da se zaprosi za tablo z oznako H, ne pa 

za usmerjevalno tablo. 
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Odgovor v prilogi 

 

 Podana je bila pobuda za namestitev oglasnih tabel v manjših naseljih (v večjih je to 

urejeno). Posamezne predloge za lokacije naj podajo predsedniki krajevnih skupnosti, ki 

najbolje vedo, kje bi bile takšne table še potrebne. 

  

Nekateri predsedniki KS so že sporočili lokacije, kje bi še potrebovali table. 

 

 Počivališče v bližini gostišča Seličev hram je polno smeti (kanti za smeti se ne praznita 

redno), prav tako tudi breg Savinje. 

Odgovor v prilogi 
 

 Društvo invalidov Rimske Toplice zanima, kako je z dvigalom v večnamenskem objektu, 

saj društvo nima društvenega prostora, ki bi bil dostopen invalidom. 

 

Odgovor v prilogi 

 

 Predlagano je bilo, da bi se seja Sveta KS sklicala že v marcu in da se ponovno 

spodbudi čistilna akcija. 

 

Seja sveta KS je bila 22. marca. Čistilne akcije se izvajajo po posameznih krajevnih 

skupnostih. 

 

 

 

Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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