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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-06/2014 
Datum: 30. 7. 2014 
 
     

O B Č I N S K I    S V E T 
REALIZACIJA SKLEPOV 22. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

Z DNE  23. 4. 2014 
 
 

AD B1/1  Zaključna poročila za leto 2013: 
a. Policijska postaja Laško 
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško 
c. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
d. JZ Glasbena šola Laško-Radeče 
e. JZ Zdravstveni dom Laško 
f. Vrtec Laško 
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško  
i. Knjižnica Laško 
j. Uredniški odbor Laškega biltena  
k. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško  
l. Center za socialno delo Laško 

 
SKLEP št. 032-09/2007: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Policijske postaje Laško za leto 2013 v priloženi  
vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Laško za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ STIK – Centra za šport, turizem, informiranje 
in kulturo Laško za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbena šola Laško - Radeče za leto 2013 v 
priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2013 v 
priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Centra za socialno delo Laško za leto 2013 v 
priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice 
za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško za leto 
2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2013 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško za leto 2013 v priloženi vsebini. 
 
Sklepi so bili dostavljeni PP Laško, JSKD OI Laško, javnim zavodom, Uredniškem odboru  in 
SPV. 
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AD B1/2   Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč na domu v  
                 Občini Laško 

 
SKLEP št. 12280-02/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč 
na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2014, z dne 23. 5. 2014 in poslan na CSD 
Laško.  
 
 

AD B1/3  Predlog Soglasja o odstopu od ustanoviteljstva Skupnosti zavodov  
                osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije (SZOZD) 

 
SKLEP št. 014-03/2013: 
Občinski svet Laško soglaša s predlogom vodstva ZD Laško in Sveta zavoda ZD 
Laško, da v skladu z določilom 12. člena Sklepa o ustanovitvi Skupnosti zavodov 
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, katere ustanovitelj je tudi ZD Laško, 
odstopi od ustanoviteljstva.  
 
Sklep je bil dostavljen Zdravstvenemu domu Laško. 
 
 

AD  B1/4  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega  
                 zavoda Glasbena šola Laško-Radeče – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-03/2014: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-Radeče sprejme po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-Radeče v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2014, z dne 23. 5. 2014 in poslan na 
glasbeno šolo. 
 
 

AD B 1/5  Predlog spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju ter  
                 sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško 
 

SKLEP št. 007-02/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju ter 
sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2014, z dne 23. 5. 2014. 
 
 

AD B2/1  Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine  
                Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2013 na območju  
                Občine Laško 

 
SKLEP št. 0100-01/2014: 
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Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2013 na 
območju občine Laško v predloženi vsebini. 
 

Sklep je bil dostavljen Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu. 
 
 

AD B 2/2 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2013 

 
SKLEP 002-04/2014: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2013. 
2. Čisti dobiček poslovnega leta 2013 v višini 5.848 EUR se razporedi med druge 

rezerve iz dobička.  
 
Sklep je bil dostavljen JP Komunali Laško. 
 
 

AD B 2/3 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2014 

 
SKLEP št. 002-04/2014: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2014 v 
predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča Nadzorni svet 
Komunale Laško, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega 
načrta in po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to 
narekovala narava dela in poslovne potrebe, prav tako lahko NS v okviru 
razpoložljivih sredstev in v primeru potrebe spremeni program investicij in 
naložb. 

3. Občinski svet Laško daje soglasje k najemu kredita JP Komunale Laško v letu 
2014 v višini do 100.000 evrov, za potrebe nabave vozila za odvoz odpadkov. 

 
Sklep je bil dostavljen JP Komunali Laško. 
 
 

AD B 2/4 Predlog dopolnitve Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za   
                kanalizacijsko omrežje 

 
SKLEP št. 354-01/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Dopolnitve Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih 
sredstev za kanalizacijsko omrežje v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/2014, z dne 9. 5. 2014. 

 
 

AD B 2/5 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za  
                uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 

 
SKLEP št. 4224-02/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/2014, z dne 9. 5. 2014. 
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AD B 2/6 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014 

 
SKLEP št. 007-10/2011: 
Občinski svet Laško se je seznanil z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014. 
 
 

AD 2/7  Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v     
             Občini Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-10/2009: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembi Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško sprejme po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Laško v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/2014, z dne 9. 5. 2014. 
 
 

AD 3/1  Predlog Zaključnega računa Občine Laško za leto 2013 – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-10/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2013 po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2013 v 
predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/2014, z dne 9. 5. 2014. 
 
 

AD 3/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 – II.  
            dopolnitev 

 
SKLEP št. 410-06/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško v letu 2014 – II. dopolnitev.  
 
 

AD 4/1 Predlog soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško 

 
SKLEP št. 014-03/2013: 
Občinski svet Laško daje soglasje, da se za direktorico JZ Zdravstveni dom Laško 
imenuje mag. Janjo Knapič, in sicer za štiriletno mandatno obdobje in v polovičnem 
delovnem času (20 ur na teden). 
 
Sklep je bil dostavljen Svetu zavoda ZD Laško. 
 
 

AD 4/2 Predlog soglasja k imenovanju direktorja Knjižnice Laško 

 
SKLEP št. 014-01/2014: 
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Občinski svet Laško daje soglasje, da se za direktorja JZ Knjižnice Laško imenuje 
Mateja Jazbinška, in sicer za mandatno obdobje petih let. 
 
Sklep je bil dostavljen Svetu zavoda Knjižnice Laško.  
 
 

AD B4  Vprašanja in odgovori 

 

 Hiše v Trobnem Dolu še vedno niso priključene na javni vodovod, kljub temu da je 
Pivovarna Laško že 16. 10. 2000 izdala soglasje k priključitvi na obstoječi vodovod; 
predlagano je bilo, da se krajanom poda obrazložen pisni odgovor ali bodo kdaj 
priključeni na vodovod ali ne; 
 
Pripravlja se dokumentacija za izvedbo priključka 6-ih gospodinjstev na javno 
vodovodno omrežje. Do zdaj smo dobili vrnjenih samo 6 prijavnic. Na podlagi tega se 
bo pristopilo k pridobivanju služnostnih pogodb. Predvidevamo, da se bo ta priključek 
manjšega vodovoda izvedel v letu 2014, če bo takšno odločitev sprejel občinski svet.   

 

 V Delu z dne 11. 4. je bil članek, v katerem je pisalo, da nekateri krajani dobivajo 
letno odškodnino zaradi odlagališča odpadkov – to bi bilo treba urediti tudi za naše 
krajane, dogovoriti se je treba na kakšen način; 
 
V zvezi s pritožbo krajanov Breznega in Belovega, ki živijo v bližini območja, ki meji 
na deponijo Unično, je bil aprila 2014  sklican sestanek.  Na sestanku razširjenega 
sveta KS Sedraž so sodelovali  predstavniki  Občine Hrastnik, Občine Laško in 
predstavniki  podjetja CEROZ, d. o. o.. Sprejet je bil sklep, da se krajanom v občini 
Laško prizna ali odškodnina zaradi škodljivih vplivov deponije ali pa zagotovi 
brezplačen odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov na bližnjo deponijo Unično. 
Prav tako se je pooblastilo Občino Laško, da v imenu krajanov o vsem obvesti Občino 
Hrastnik. Občina Laško je o sprejetih zaključkih in zahtevah krajanov obvestila vse 
občine, katerih odpadki se deponirajo na Uničnem in podjetje Ceroz, d. o. o.,  z 
namenom, da proučijo možnost realizacije zahtev krajanov Občine Laško.  

 

 Pripravi naj se pisni odgovor, kdaj bo končana kategorizacija javnih poti; 
 

Operativni sestanek s predstavniki krajevnih skupnosti, zavoda za gozdove in 
pripravljalcem novih kategorizacij  je predviden v začetku septembra 2014. Na 
sestanku bodo obravnavane uskladitve medobčinskih cest, občinskih ter gozdnih 
cest, državnih in občinskih cest, določitev osi cest, … Na podlagi obravnavanih 
predlogov se bo izvedlo snemanje cest in pripravilo strokovno gradivo za pridobitev 
soglasja s strani Direkcije RS za ceste. Gradivo bo obsegalo tudi pregled lastništva in 
pripravo pogodb za prenose zemljišč, po katerih potekajo cestni odseki v korist 
Občine Laško in izjave lastnikov objektov v varovalnem pasu ceste. Podpisane 
pogodbe s strani lastnikov zemljišč in izjave lastnikov objektov v varovalnem pasu 
cest so predpogoj za pridobitev soglasja s strani DRSC. 
Po pridobitvi soglasja DRSC (postopek na DRSC lahko traja več mesecev) se gradivo 
posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine. Obravnava se predvidi 
dvofazno. Sprejeti odlok občina objavi v Uradnem listu RS, sočasno pa potekajo 
zaključki projekta kategorizacij, ki obsegajo pripravo elaborata v zbirni kataster GJI na 
GURS in vzpostavitev banke cestnih podatkov. 
V zvezi s izpeljavo navedenih postopkov predvidevamo zaključek novih kategorizacij 
cest v spomladanskem obdobju 2015. 
 

 Kdaj je predvidena obnova lokalne ceste od Tehnike do Jakopiča; 
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Projekti za ta del obnove ceste in ostale infrastrukture so že izdelani. Z lastniki 
zemljišč ob trasi je potrebno urediti uskladitve in razrešiti zemljiškoknjižne zadeve. 
Obnova je predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih.   

 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


