
 
 
 

 

Številka: 032-15/2020 
Datum: 27. 10. 2020 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 11. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  30. 9. 2020 

 
 

AD B 5/1  Dopolnitev dolgoročnega programa razvoja gasilstva v Občini Laško v  
                 obdobju 2017 – 2027 

 
SKLEP št. 843-01/2020: 
Občinski svet Laško sprejme dopolnitev Dolgoročnega programa razvoja gasilstva v občini 
Laško v obdobju 2017 – 2027 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen Gasilski zvezi Laško. 
 
 

AD B 6/1  Predlog Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 014-04/2020: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško v 
predloženi vsebini v 2. obravnavi.  
 
Odlok bo objavljen v Uradnem listu RS. 
 
 

AD B 7/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.  
                junija 2020 z oceno realizacije za leto 2020 

 
SKLEP št. 410-14/2019: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. 
januarja do 30. junija 2020 z oceno realizacije za leto 2020 v predloženi vsebini. 
 
 

AD B   8/1  Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-09/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Spremembo Statuta Občine Laško po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Spremembo Statuta Občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Spremembe Statuta bodo objavljene v Uradnem listu RS. 
  
 

 AD B  8/2  Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne 

 
SKLEP št. 032-01/2020: 
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Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Celjske lekarne imenuje Marka 
Šanteja. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanemu in Svetu zavoda Celjske lekarne. 
 
 

AD  B 8/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020 

 
SKLEP št. 478-29/2020: 

1. Zlati grb se podeli Jožetu Staniču za uspešno delo na področju gospodarstva. 
          Zlati grb se podeli Mihaelu Lončarju za uspešno delo na socialno humanitarnem  
          področju. 

2. Srebrni grb se podeli Franciju Podkoritniku za izvedbo in promocijo Rečiške krožne 
poti. 

          Srebrni grb se podeli Janezu Lesičarju za uspešno delo na področju gasilstva in   
          kulture. 
         Srebrni grb se podeli Jožetu Kotniku za aktivno delo na družbenem področju. 
         Srebrni grb se podeli Zdravku Martunu za uspešno delo na področju nogometa. 

3. Bronasti grb se podeli Nogometnemu klubu Laško za uspešno delo in promocijo 
nogometa v občini Laško. 
Bronasti grb se podeli Cvetki Sikovšek za uspešno delo na socialno humanitarnem in 
družbenem področju. 

 
Sklep je bil posredovan nagrajencem in predlagateljem. 
 
 

AD B 9 Vprašanja in pobude 

 
Pobude, ki so bile predstavljene ustno in podane še pisno, so priloge temu zapisniku: 
 
Marjan Kozmus - SD: 

- pobuda, da OVK preveri primernost volilnih enot; 
- pobuda, da se občini zagotovi pravico odvzema mineralnih surovin iz Savinje; 
- pobuda, da se sredstva od prodaje tenis igrišča v Marija Gradcu namenijo za vaško jedro in 

otroško igrišče; 
- pobuda za ureditev kolesarske poti iz Celja in priprava strategije kolesarskih poti v občini; 
- vprašanje ali novo nogometno igrišče v KS Rečica ustreza le igranju v III. ligi? 

 
Janko Cesar - SLS: 

- pobuda podžupanoma, da pripravita poročilo o delu; 
- pobuda za izgradnjo večnamenskega športnega igrišča v Lazišah; 

razširitev regionalne ceste Rimske Toplice – Jurklošter, sanacija odseka na "Ajnšnitu" – 
uradni odgovor DRSI; 

 (Janko Cesar  - SLS) 
 
Podane so bile še naslednje pobude oz. vprašanja: 
 
Barbara Jančič – MMOL: 

- na 5. seji OS je bil izpostavljen slab signal na območju Padež – Reka – Olešče – Žigon; v 
zvezi s tem je bil podan odgovor, da bo zadeva urejena do pomladi 2020 (namestitev 
oddajnika); kdaj bo prišlo do realizacije?  

- ureditev sprehajalne poti v Jagočah ob reki Savinji (ob čolnarni do mosta želja) – klopce so 
zaraščene, grmovja neurejena, … 
 

Matjaž Pikl – DeSUS: 
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- v imenu DeSUS-a, Društva upokojencev Laško in Društva invalidov občine Laško se poda 
pobuda, da se do prostorov obeh društev uredi dovozna pot za invalide; 

 
ODGOVORI SO V PRILOGI. 
 
 

AD B 11 Koncesijska pogodba za rabo vode in proizvodnjo električne energije na delih  
               vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in sporazum o ureditvi načina  
               izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega  
               telesa reke Save od Ježice do Suhadola 

 
SKLEP št. 014-05/2020: 

1. Občinski svet Laško se seznani s Koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in 
Sporazumom o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in ga 
sprejme v predlagani vsebini. 

2. Občinski svet Laško za podpis Sporazumoma o ureditvi načina izvajanja koncesije za 
rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od 
Ježice do Suhadola pooblašča Franca Zdolška, župana občine Laško. 

 
Sporazum je bil podpisan 2. 10. 2020. 
 
 
                 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
 
 


