
 
 
 

 

Številka: 032-03/2020 
Datum: 4. 5. 2020 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  12. 2. 2020 

 
 

AD B 3.1  Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica  - III. odsek in rekonstrukcija  
          transportnega voda 

 
SKLEP št. 35401-02/2009: 

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda 
Rečica 3. odsek in rekonstrukcija transportnega voda v predloženi vsebini.  

2. Omrežje vodovoda bo v skladu z zaključnim poročilom preneseno v vzdrževanje na 
JP Komunalo Laško, cesta pa v upravljanje na KS Rečica. 

 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško in KS Rečica. 
 

AD B 3.2  Zaključno poročilo o rekonstrukciji LC Petrol - Gasilski dom Laško 

 
SKLEP št. 3710-04/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o rekonstrukciji lokalne 
ceste Petrol – Gasilski dom Laško v predloženi vsebini. 

2. Odsek rekonstruirane ceste bo skladno z zaključnim poročilom prenesen v upravljanje 
na JP Komunalo Laško. 

 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 

AD B 4.1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne – 2.  
             obravnava 

 
SKLEP št. 041-04/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske 
lekarne v predloženi vsebini v 2. obravnavi. 
 
Sklep je bil posredovan Mestni občini Celje. 
 

AD B   4.2 Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa  
                  športa v Občini Laško – 2.obravnava 

 
SKLEP št. 007-08/2019: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Laško v predloženi vsebini v 2. obravnavi. 
 
Številka:  007-08/2019 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/20 z dne 28. 2. 2020. 
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 AD B 5.1  Predlog Sklepa o imenovanju direktorice JZ STIK Laško           

 
SKLEP št. 1100-03/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorico javnega zavoda Center za 
šport, turizem, informiranje in kulturo Laško imenuje Tino Belej, Cesta v Rečico 14, 
3270 Laško. 

2. Mandat direktorice prične teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi. 
 
Sklep je bil posredovan imenovani. 
 

AD  B 5.2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško 

 
SKLEP št. 032-01/2020: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško kot 
predstavnike ustanovitelja imenuje: 

- Darinko Grešak, 
- Sašija Pešca in  
- Bojana Šipka. 

 
Sklep je bil posredovan imenovanim in Svetu zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško. 
 

AD B 6.1 Realizacija Programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2019 

 
SKLEP št. 032-21/2019: 
Občinski svet Laško se je seznanil z Realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2019 v 
predloženi vsebini. 
 
 

AD B 7 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja: 

- pri gostilni Čater naj se v S ovinku odstranijo robniki, da bo promet lažje potekal – odgovor 
je v PRILOGI; 

- informacija o poteku izgradnje prizidka k Zdravstvenem domu Laško – odgovor je v PRILOGI; 
- prenova statuta Komunale Laško – osnutek novega statuta pripravlja Komunala Laško; 
- informiranje občanov o projektu Rune z objavo povezave do spletne strani na FB, občinski 

spletni strani in v Laškem biltenu - povezava do objave na občinski spletni strani:  
http://www.lasko.si/sl/projekti-kategorija/5808-gradnja-ultra-hitre-sirokopasovne-opticne-
infrastrukture-v-obcini-lasko; dne 13. 2. tudi objava na FB profilu Občine Laško, članek pa je 
bil objavljen v aprilski številki Laškega biltena; 

- informiranje občanov o poteku postopka za ureditev starega mestnega jedra preko občinske 
spletne strani – povezava do objave na občinski spletni strani: http://lasko.si/sl/predlogi-za-
obnovo-starega-mestnega-jedra;  

- ureditev razsvetljave, cest, parkirišč in izgradnja vodovoda v KS Zidani Most – odgovor je v 
PRILOGI; 

- zagotovitev prostorskih kapacitet oz. priprava programa oskrbe za starostnike – odgovor je 
v PRILOGI; 

 
 
               Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
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