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    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 23. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  20. 12. 2017   

 

 

AD B3/1 Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 007-05/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o pokopališčem redu na območju Občine Laško v 
predloženem besedilu. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/2018, z dne 5. 1. 2018. 
 
 

AD B3/2 Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – skrajšani  
               postopek  

 
SKLEP št. 430-14/2006: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 
po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 
v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2018, z dne 12. 1. 2018. 
 
 

AD B3/3 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo  
               stavbnih zemljišč v Občini Laško 

 
SKLEP št. 422-02/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/2017, z dne 29. 12. 2017. 
 
 

AD B3/4  Predlog Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2018-2021 

 
SKLEP št. 3550-15/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje od 
2018 do vključno 2021 v predloženi vsebini.  
 
Sklep je bil dostavljen Komunali Laško.  
 

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/


OBČINA  LAŠKO 
Občinska uprava 

 

 Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40 2 
 e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220  

AD B4/1  Predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta "Revitalizacija objekta bivše  
                podružnične šole Reka" 

 
SKLEP št. 430-31/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Koncesijski akt za izvedbo projekta "Revitalizacija 
objekta bivše podružnične šole Reka". 

2. Občinski svet Laško potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta 
"Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka", november 2017, ki ga je 
izdelal Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, PE Ljubljana, 
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana.  

 
Koncesijski akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/2018, z dne 5. 1. 2018. 
 
 

AD  B4/2  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju  
                 finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško 

 
SKLEP št. 007-15/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško v 
predloženi vsebini, s tem da se dopolni 7. alinea novega 7.a člena, tako da se glasi: 

 "Druga merila, ki jih lahko določijo strokovne službe v javnem razpisu za dodelitev 
sredstev za posamezno leto ob predhodnem soglasju odbora za gospodarski 
razvoj." 

 
Pravilnik v Uradnem listu RS, št. 1/2018, z dne 5. 1. 2018. 
 
 

AD B4/3  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in      
                kmetijska zemljišča v letu 2018 

 
SKLEP št. 3528-14/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne 
prostore in kmetijska zemljišča v letu 2018 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/2017, z dne 29. 12. 2017. 
 
 

AD B 4/4  Predlog Ukinitve zaznambe javnega dobra na zemljiščih parc. št. 979/1, k. o.  
                 Lahomšek, parc. št. 2079/13, k. o. Trobni Dol in parc. št. 980/1, k. o. Plazovje in       
                 ukinitev javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1233/14, 1233/15 in 1233/26, vse  
                 k. o. Rečica   

 
SKLEP št. 353-03/2016: 
 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra v predloženi 
vsebini (zemljišča s parc. št. 979/1, k. o. Lahomšek, parc. št. 2079/13, k. o. Trobni Dol, parc. 
št. 980/1, k. o. Plazovje, parc. št. 1233/14, 1233/15, 1233/26, vse k. o. Rečica.   
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Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/2018, z dne 5. 1. 2018. 
 
 

AD B 5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 20.  
                novembra 2017 z oceno realizacije za leto 2017 

 
SKLEP št. 410-28/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 
1. januarja do 20. novembra 2017 in oceno realizacije do konca leta 2017. 
 
 

AD B 5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 410-13/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018 v 2. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 v 
predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2018 v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/2017, z dne 28. 12. 2017. 
  
 

AD B 5/3 Predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018 

 
SKLEP št. 478-52/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2018.  
 
 

AD B 5/4 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega  
               premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2018 

 
SKLEP št. 478-52/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega 
premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 
in jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2018. 
 
 

AD B 5/5 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 – 1. obravnava 

 
SKLEP 410-14/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019 v 1. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 v 
predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2019 v predloženi vsebini. 
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AD B 5/6 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2017 

 
SKLEP št. 410-09/2017: 
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne proračunske 
rezerve od 1. 1. 2017 do 16. 10. 2017. 
 
 

AD B 6/1 Predlog Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega  
                zavoda Zdravstveni dom Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-13/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško sprejme po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško v predlagani vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2018, z dne 12. 1. 2018. 
 
 

AD B 6/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju  
                programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007-12/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško v 
predloženi vsebini, s tem da se v 5. odstavku spremenjenega 8. člena besedna zveza "v 
petih dneh" spremeni tako, da se glasi "v petih delovnih dneh". 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2018, z dne 12. 1. 2018. 
 
 

AD B 6/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah  Pravilnika o postopku in merilih  
               za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 

 
SKLEP 007-14/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2018, z dne 12. 1. 2018. 
 
 

AD B 6/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah  Pravilnika o sofinanciranju  
                programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007-11/2017: 
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Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško v 
predloženi vsebini, s tem da se v 5. odstavku spremenjenega 8. člena besedna zveza "v 
petih dneh" spremeni tako, da se glasi "v petih delovnih dneh". 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2018, z dne 12. 1. 2018. 
 
 

AD B 6/5 Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007-16/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini 
Laško v predloženi vsebini, s tem da se v 13. členu za besedno zvezo "v vsakoletnem 
javnem pozivu" doda besedna zveza "ob predhodnem soglasju Odbora za družbene 
dejavnosti Občine Laško". 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2018, z dne 12. 1. 2018. 
 
 

AD B 6/6 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini  
                Laško 

 
SKLEP št. 007-10/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij 
v Občini Laško v predloženi vsebini, s tem da se v 13. členu za besedno zvezo "v 
vsakoletnem javnem razpisu" doda besedna zveza "ob predhodnem soglasju Odbora za 
družbene dejavnosti Občine Laško". 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2018, z dne 12. 1. 2018. 
 
 

AD B 6/7 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na  
                domu v Občini Laško 

 
SKLEP št. 12280-22/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/2017, z dne 29. 12. 2017. 
 
 

AD B 6/8 Predlog Letnega program športa v Občini Laško za leto 2018 

 
SKLEP št. 671-02/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2018 v 
predloženi vsebini. 
 
 
 

AD B 6/9 Predlog Finančnega načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto  
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                2018 

 
SKLEP št. 030-06/2016: 
Občinski svet Laško sprejme Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena 
za leto 2018 v predloženi vsebini. 
 
 

AD B 7/1 Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za  
                socialno delo Laško 

 
SKLEP št. 032-09/2017: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet Centra za socialno delo Laško kot 
predstavnica ustanoviteljice imenuje Nuša Konec Juričič.  
 
Sklep je bil posredovan Svetu CSD Laško in imenovani. 
 
 

AD B 7/2 Predlog Mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

 
SKLEP št. 032-09/2017: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje k imenovanju Mihe Gartnerja in Andreja 
Podpečana za ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 
 
Mnenje je bilo posredovano Svetu zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 
 
 

AD B 7/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca 

 
SKLEP št. 41010-254/2017: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli: 

- Roku Matku za uspešno delovanje na področju kulture, 
- Mariji Lipovšek Schuller za delovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
- Iztoku Hrastniku za uspešno delovanje na glasbenem področju. 

 
Sklep je bil posredovan Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 

AD B 7/4 Predlog Sprememb in dopolnitev Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo  
                za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega               
                sveta 

 
SKLEP št. 041-02/2016: 
Občinski svet Laško sprejme Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo 
za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta v 
predloženi vsebini. 
 
Pravila so bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 1/2018, z dne 5. 1. 2018. 
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AD B8 Vprašanja in pobude 

 
- prošnja, da bi se uredilo cestišče na relaciji Selo - Brodnice urejalo cestišče 

(odstranjevanje vejevja, asfaltiranje); 
 

- pobuda, da bi bile tudi Rimske Toplice deležne prednovoletne okrasitve, saj bi se moralo 
tudi o Rimskih Toplicah razmišljati kot o zdraviliškem kraju;  

 
- pobuda za ureditev telefonskega signala na območju Reke in Lahomnice; 

 
- kako je z urejanjem cestnih usadov in udorov na relaciji Vrh – Velike Grahovše? 

 
- ponovni poziv javnim zavodom za namestitev zastav (nekateri jih še veno nimajo ali so le-

te obrabljene ali nepravilno nameščene);  
 

- prednovoletna okrasitev bi bila dobrodošla tudi v Rečici; 
 
 

Odgovori so podani v prilogah. 

 

 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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