
 
 
 

 

Številka: 032-16/2020 
Datum: 20. 1. 2021 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 12. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  11. 11. 2020 

 
 

AD B 3/1   Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 – skrajšani  
                  postopek 

 
SKLEP št. 410-11/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za 
leto 2020 po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za 
leto 2020 v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 
(rebalans 2/2020) v predloženi vsebini.  

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 174/2020, z dne 27. 11. 2020. 
 
 

AD B 3/2  Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 410-11/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto 2021 
(1/2021) po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto 2021 
(1/2021) v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024 
(sprememba proračuna 1/2021) v predloženi vsebini.  

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 174/2020, z dne 27. 11. 2020. 
 
 

AD B 3/3 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim  
                premoženjem Občine Laško za leto 2021 

 
SKLEP št. 478-47/2019: 
Občinski svet Laško sprejme predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2021. 
 
 

AD B   3/4  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih  
                  poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim  
                  premoženjem Občine Laško za leto 2021  

 
SKLEP št. 478-47/2019: 



  2 

Občinski svet Laško sprejme predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 
skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2021. 
 
 

AD B 4 Vprašanja in pobude 

 
- Marjan Kozmus – SD: 

o Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – predlagano je, da se v 
prihodnje NRP umesti odcep "pri Jurič" 

o pobuda za izgradnjo protihrupne zapore ob železnici na lokaciji Debro 51; kljub 
obljubi investitorja protihrupna zapora ni bila izvedena, zato se poda pobuda, da 
občinske strokovne službe v sodelovanju z izvajalcem železniške proge uredijo 
omenjeni odsek; 

o izgradnja krožišča pri Hotelu Špica: tudi poslanec Matjaž Han je naslovil pismo na 
ministra za infrastrukturo z vprašanjem, če je projektant že izdelal projektno 
dokumentacijo, ali so že pristopili k razpisu izvajalca gradbenih del, kakšen je 
terminski plan izvedbe in koliko sredstev je namenjenih za ta projekt; odgovora še ni 
bilo; 
 

- Uroš Lukić – SD:  
o potrebna je sanacija vodotokov oz. meteornih vod iz ceste, ki poteka mimo hiše 

Zorana Mekšeta, Brstovnica 5, Rimske Toplice; 
o potrebna je trajna rešitev plazu pod Rebrnikom v Zidanem Mostu; v septembru in 

oktobru je bila cesta zaradi plazu spet večkrat zaprta; 
 

- Janko Cesar – SLS: 
o pobuda za ureditev ceste Lešje – Občina Dobje (na Blatnem Vrhu), da se naredi 

odmera in se uvrsti v NRP; 
 
Odgovori so v prilogi. 
 

 

AD B 5 Razno 

 
SKLEP št. 032-16/2020: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se novembrska sejnina članov občinskega sveta, del 
plače župana in del nagrade podžupanov v višini sejnine nameni družini v Lahomnem in 
družini v Radobljah. Gre za družini, ki sta bili v naši občini zaradi naravne nesreče v letošnjem 
letu najbolj prizadeti; vsaki se nameni polovico. 
 
Sejnina je bila nakazana družinama preko Rdečega križa in Karitasa. 
 
 
 
                 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
 
 










