
 
 
 

 

Številka: 032-16/2021 
Datum: 15. 3. 2022 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 17. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  15. 12. 2021 

 

AD B 5/1 Predlog Odloka drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani  
               postopek 

 
SKLEPI št. 410-11/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za 
leto 2021 po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za 
leto 2021 v predloženi vsebini 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 
(rebalans 2.2021) v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 205, z dne 29. 12. 2021. 
 
 

AD B 5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2022 – 2. obravnava 

 
SKLEPI št. 478-47/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme amandma k Odloku o proračunu Občine Laško za leto 
2022 v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2022 v 2. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 v 2. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2022 v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 205, z dne 29. 12. 2021. 
 
 

AD B 5/3 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto  
                2022 

 
SKLEP št. 478-47/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 
za leto 2022, ki je sestavljen iz Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za 
leto 2022 in Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Laško za leto 2022 v 
predloženi vsebini. 
 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je objavljen na občinski spletni strani. 
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AD B   5/4  Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega    
                   premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem  
                   Občine Laško za leto 2022 

 
SKLEP št. 478-47/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega 
premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za 
leto 2022. 
 
Sklep je objavljen na občinski spletni strani. 
 
 

AD B   5/5  Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leto 2022 

 
SKLEP št. : 
Občinski svet Laško sprejme Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Laško za 
leto 2022 in pooblašča župana Občine Laško, da izvede in odloči postopek odprodaje 
najugodnejšemu ponudniku. 
 
Številka:  478-46/2021 
 
Letni program prodaje finančnega premoženja je objavljen na občinski spletni strani. 
 
 

AD B  5/6 Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 007-07/2019: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško v 
predloženi vsebini.  
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 207, z dne 30. 12. 2021. 
 
 

AD B  5/7  Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov  
                 Občinskega sveta Laško 

 
SKLEP št. 007-06/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov Občinskega sveta Laško v predloženi vsebini, s tem da se v drugem odstavku 7. 
člena črta zadnji del stavka "in ne za delovanje političnih strank." 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu št. 204, z dne 28. 12. 2021. 
 
 

AD B 5/8 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine v humanitarne namene 

 
SKLEP št. 032-06/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep, da se decembrska sejnina članov občinskega sveta, del 
plače župana in del nagrade podžupanov v višini sejnine nameni družinam v socialni stiski, 
ki so jih predlagali Rdeči križ, OZ Laško – Radeče in CSD Celje, Enota Laško, vsaki v enakem 
deležu. 
 
Sklep je bil deloma realiziran, deloma bo realiziran z naslednjo sejnino. 
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AD B 6/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine  
                Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih  
                nepremičnin ter določanju najemnin – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-01/2014: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih 

pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih 
pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 205, z dne 29. 12. 2021. 
 
 

AD B  6/2 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v obnovo strehe na športni dvorani Tri  
                 lilije 

 
SKLEP št. 430-18/2020: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije v obnovo strehe 
na športni dvorani Tri lilije. 

2. Izvedena investicija se preda v upravljanje zavodu STIK Laško. 
 
Sklep je bil posredovan na STIK Laško. 
 
 

AD B  6/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v modernizacijo športne dvorane Tri           
                 lilije – elektroinstalacije 

 
SKLEP št. 430-27/2020: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije v modernizacijo 
športne dvorane Tri lilije – elektroinstalacije. 

2. Izvedena investicija se preda v upravljanje zavodu STIK Laško. 
 
Sklep je bil posredovan na STIK Laško. 
 
 

AD B  6/4 Zaključno poročilo o izgradnji teniških igrišč s spremljajočim objektom v Debru 

 
SKLEP št. 430-16/2020: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izgradnji teniških igrišč s 
spremljajočim objektom v Debru v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan na STIK Laško. 
 
 

AD B  6/5 Zaključno poročilo o izvedenem projektu »Večnamenske rekreacijske površine  
                 in trajnostna mobilnost« 

 
SKLEP: 

1. Občinski svet Laško sprejme Zaključno poročilo o izvedbi projekta "Večnamenske 
rekreacijske površine in trajnostna mobilnost." 

2. Pumptrack v Debru se prenese v upravljanje JZ STIK Laško.  
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3. Sistem izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici se prenese v upravljanje izvajalcu 
Nomago, d. o. o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana, v skladu z Okvirnim  sporazumom za 
izvedbo javnega naročila št. 13/JN-2020/B za Sklop št. 2: Upravljanje, vzdrževanje in 
servisiranje sistema javnih koles – Kolesce". 

 
Številka: 322-03/2020 
 
Sklep je bil posredovan na STIK Laško in na Nomago. 
 
 

AD B  7/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za  
                 uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-04/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. št. 199, z dne 22. 12. 2021 
 
 

AD B  7/2 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča  
                 pri posamični poselitvi  na parcelah št. *126, *129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602,  
                 1603, vse k. o. Trobni Dol (1033) 

 
SKLEP št. 350-09/2020: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 126, 129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602, 1603, 
vse k. o. Trobni Dol (1033), v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu 205, z dne 29. 12. 2021. 
 
 

AD B  7/3 Program oskrbe s pitno vodo 2022 do vključno 2025 

 
SKLEP št. : 
Občinski svet Laško potrjuje Program oskrbe s pitno vodo v občini Laško za obdobje od 2022 
do vključno 2025 v predloženi vsebini. 
 
Številka: 355-09/2021 
 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 
 

AD B  7/4 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne   
                 in padavinske odpadne vode 

 
SKLEP št. 354-77/2021: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat cen storitev odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode z javnih površin v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško potrjuje storitev odvajanja v višini 0,4309 EUR/m³ brez DDV. 
 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
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AD B  7/5 Zaključno poročilo o izvedenem projektu Ureditev JP 700701 Trobni dol –  
                Suhadobje – Tovornik 

 
SKLEP št. 430-23/2020: 

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi projekta Ureditev 
JP700701 Trobni Dol – Suhadobje – Tovornik. 

2. Odsek ceste bo v skladu z Zaključnim poročilom preneseno v upravljanje KS Vrh nad 
Laškim. 

Sklep je bil posredovan KS Vrh nad Laškim. 
 
 

AD B  7/6 Zaključno poročilo o obnovi LC Belovo Zg. Brezno z ureditvijo kanalizacije 

 
SKLEP št. 430-14/2020: 

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje Zaključno poročilo o obnovi lokalne ceste 
Belovo – Zg. Brezno z ureditvijo kanalizacije v predloženi vsebini. 

2. Odsek lokalne ceste z vsemi pripadajočimi ureditvami, kanalizacijo, javno 
razsvetljavo, bo v skladu z Zaključnim poročilom preneseno v vzdrževanje na JP 
Komunalo Laško. 

 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 
 

AD B  8/1 Predlog Letnega programa športa v občini Laško za leto 2022 

 
SKLEP št. 671-04/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2022 v predloženi 
vsebini. 
 
Letni program športa objavljen na občinski spletni strani. 
 
 

AD B  8/2 Zaključno poročilo o izgradnji prizidka k obstoječemu objektu Vrtca v Rimskih  
                Toplicah 

 
SKLEP št. 430-03/2020: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izgradnji prizidka k obstoječem 
objektu vrtca v Rimskih Toplicah v predloženi vsebini. 

2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ Vrtec Laško. 
 
Sklep je bil posredovan Vrtcu Laško. 
 
 

AD B  8/3 Zaključno poročilo o rekonstrukciji in dozidavi kuhinje v OŠ Primoža Trubarja  
                Laško 

 
SKLEP št. 430-22/2020: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o rekonstrukciji in dozidavi kuhinje v 
OŠ Primoža Trubarja Laško v predloženi vsebini. 

2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ OŠ Primoža Trubarja Laško. 
 
Sklep je bil posredovan OŠ Primoža Trubarja Laško. 
 
 



  6 

AD B  9/1 Predlog Odloka o določitvi števila članov občinskega sveta in volilnih enot za  
                 volitve članov občinskega sveta ter volitve župana v Občini Laško – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 007-04/2021: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o določitvi števila članov občinskega sveta in 
volilnih enot za volitve članov občinskega sveta ter volitve župana v Občini Laško v 1. 
obravnavi. 

2. Strokovne službe naj skličejo usklajevalni sestanek z Občinsko volilno komisijo Laško 
in morebitne pripombe upoštevajo pri pripravi odloka za 2. obravnavo. 

 
Sestanek je bil izveden, odlok se ne bo obravnaval. 
 
 

AD B  9/2 Predlog Odloka o določitvi števila članov občinskega sveta in volilnih enot za  
                 volitve članov občinskega sveta ter volitve župana v Občini Laško – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 007-05/2021: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se točka 9/2 - Predlog Odloka o določitvi števila članov 
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško umakne z 
dnevnega reda. 
 
 

AD B  10/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj Antona Aškerca za izjemne  
                   dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2022 

 
SKLEP št. 007-06/2021, 430-196/2021: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli: 

• Kulturnemu društvu Vrh nad Laškim za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske 
kulture, 

• Majdi Marguč za dolgoletno delovanje na področju mažoretne dejavnosti, 

• Mateji Škorja za dolgoletno in uspešno delo na področju zborovskega petja. 
 
Sklep je bil posredovan nagrajencem. 
 
 

AD B  10/2 Predlog Rokovnika sej in okvirnega Programa dela Občinskega sveta Laško za  
                   leto 2022 

 
SKLEP št. 032-17/2021: 
Občinski svet Laško sprejme Rokovnik sej in Okvirni program dela Občinskega sveta Laško 
za leto 2022 v predloženi vsebini. 
 
 

AD B 6/3 Vprašanja in pobude 

 
SKLEP št. 032-16/2021: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da je leto 2022 leto planinstva v Občini Laško. 
 
Vprašanja in pobude: 

• Pri projektu izgradnje širokopasovnega sistema podjetja Rune je za izgradnjo na območju 
naše občine zadolžen podizvajalec - podjetje Eurocom. Podana je bila pobuda, da se na sejo 
povabi predstavnika tega podjetja, da predstavi terminski plan in ostale informacije v zvezi s 
tem projektom. 

• Pobuda za ureditev parkirišča pred pošto in trgovino v Rimskih Toplicah. 
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• V času izgradnje krožišča in zaprtju prometa čez most se je opazilo, da je cestišče mostu 
zelo razpokano. Verjetno pronicanje vode skozi razpoke asfalta lahko vpliva na varnost 
mostu, zato predlaga, da se temu posveti več pozornosti in se izvedeta strokovni pregled 
mostu in preplastitev. 
 
Odgovori so v prilogah. 

 
 
                 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
 












