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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-12/2011 
Datum: 16.05.2011 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  13.04.2011 

 
 
AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 4. seje Občinskega sveta Laško, z dne 02.03.2011 
 
SKLEP št. 032-08/2011: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 4. seje, z dne 02.03.2011, s tem da se 
na video posnetku navedene seje preveri izid glasovanja pri točki 2/3 Predlog sklepa o 
začasnem prenehanju PŠ Reka. 
  
Iz video posnetka 4. seje Občinskega sveta Laško je razvidno, da je g. Lesjak glasoval za 
predlagani sklep o začasnem zaprtju PŠ Reka, saj je dvignil zeleni karton (glej posnetek seje 
1.48.30). Tudi vsi ostali svetniki so v rokah držali zeleni karton. Glede na navedeno je izid 
glasovanja v zapisniku pravilno zapisan. 
 
Dodatno pojasnilo glede gradbene jame, kjer naj bi nastal trgovsko poslovni center Mercator: 
na podlagi kontakta s predstavniki poslovnega sistema Mercator nam je bilo pojasnjeno, da 
se gradnja trgovsko poslovnega centra Mercator ne bo nadaljevala in da se bo zemljišče 
povrnilo v prvotno stanje. Nadalje nam je bilo predstavljeno, da kljub temu ostaja interes 
Mercatorja, da v Laškem zgradi manjšo trgovino in da bo proučil potencialne možne lokacije. 
 
 
AD B1/1   Zaključna poročila za leto 2010 
 
SKLEPI št. 430-15/2008: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2010 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Policijske postaje Laško za leto 2010 v priloženi 
vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo CSD Laško za leto 2010 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo OŠ Primoža Trubarja Laško za leto 2010 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice za leto 2010 
v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Stika za leto 2010 v priloženi vsebini, s tem da 
se popravi napaka v računovodskem delu poročila. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JZ Glasbene šole Laško - Radeče za leto 2010 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Vrtca Laško za leto 2010 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo JSKD OI Laško za leto 2010 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Knjižnice Laško za leto 2010 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo SPV Občine Laško za leto 2010 v priloženi 
vsebini. 
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Občinski svet Laško sprejme Poročilo Uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2010 v priloženi vsebini. 
 
Sklepi so bili posredovani vsem javnim zavodom, PP Laško, uredniškemu odboru in SPV. 
 
 
AD B2/1 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestna občine  
             Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2010 v Občini Laško 
 
SKLEP št. 351-06/2006: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2010 v 
Občini Laško, v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, 
Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec. 
 
 

AD 2/2  Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2010 
      2/3  Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2011 
 
SKLEPA št. 014-05/2011: 

1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2010. 
2. Čisti poslovni izid leta 2010 v višini 48.808,29 EUR se razporedi med druge 

rezerve iz dobička.  
 

1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2011 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 nadzorni svet v 
okviru razpoložljivih sredstev in v primeru potrebe spremeni program investicij 
in naložb. 

3. Občinski svet Laško daje soglasje k najetju kredita v višini 150.000 EUR za 
potrebe nabave vozila za odvoz fekalij in čiščenje kanalizacije. 

 
Sklepa sta bila posredovana JP Komunali Laško.  
 
 
AD  3/1  Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010 
 
SKLEP št. 007-04/2009: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Laško za leto 2010 v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško se je seznanil s sklepom o prerazporeditvi sredstev 
proračuna Občine Laško za leto 2010 med posameznimi postavkami z dne 
20.12.2010. 

 
Odlok je bil posredovan v objavo v Uradnem listu. 
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AD 3/2  Poročilo o poslovanju JNS OL v obdobju od 1.1. do 24.6.2010   
 
SKLEP št. 014-12/2009: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o poslovanju Javnega nepremičninskega 
sklada  Občine Laško v obdobju od 01.01.2010 do 24.06.2010. 
 
 
 
AD 3/3  Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega  
             premoženja Občine Laško za leto 2011 – II. dopolnitev 
 
SKLEP št. : 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Laško za leto 2011 – II. dopolnitev. 
 
Številka: 007-06/2010 
 
 
AD 3/4 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje  
            investicijske dokumentacije 
 
SKLEP št. 430-15/2011: 

1. Občinski svet Laško pooblašča župana Franca Zdolška za potrjevanje 
investicijske dokumentacije in morebitnih nastalih sprememb.  

2. Župan o potrjevanju investicijske dokumentacije in morebitnih nastalih 
sprememb sproti poroča občinskemu svetu na naslednji redni seji. 

 
 
AD 4/1  Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za  
             lokalne volitve 2010     
 
SKLEP št. 040-03/2010 : 
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o delnem povračilu stroškov 
organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2010.  
 
 
AD 4/2  Predlog Sklepa za imenovanje direktorja JP Komunale Laško 
 
SKLEP št. 110-03/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorja Javnega podjetja 
Komunala Laško imenuje Tomaža Novaka, za mandatno obdobje štirih let. 

2. Mandat prične teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z imenovanim 
kandidatom, ki jo sklene z županom Občine Laško. 

 
Sklep je bil dostavljen Tomažu Novaku. 
 
 
AD 5 Vprašanja in odgovori 
 
Ureditev avtobusnih postajališč v Rečici: 
Občina je v aktivnostih za določitev poenotene oblike avtobusnih postajališč v občini. Ko bo 
le-ta določena, se bodo postajališča v skladu z zmožnostmi proračuna tudi namestila. 
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Poglobitev struge v Rečici: 
Čiščenje in poglabljanje struge rek je v pristojnosti MOP-a. Vseskozi smo v kontaktih z 
ARSO–m iz Celja, da bi le prišlo do očiščenja strug na nujnih odsekih. 
 
Očiščenje potoka Žikovca: 
Problem čiščenja potoka Žikovca in prodnega zadrževalnika je, da struga in prodni 
zadrževalnik nista odmerjena in lastniško urejena. Na pobudo in vprašanja Agenciji RS za 
okolje iz Celja od njih ne dobimo nikakršnih odzivov. Problem je lastnik, ki ne dovoli izvoza 
materiala, dokler se potok katastrsko in lastniško ne uredi. Sigurno pa je zadeva urgentna. 
 
Preplastitev ceste v Zg. Rečici: 
V letošnjem letu se bodo na cesti LC 200170 Debro-Rečica izvedla manjša vzdrževalna dela, 
ki bodo obsegala obrizg in izravnavo cestišča.  
 
Ureditev bankin na lokalnih cestah in javnih poteh: 
Nujna vzdrževalno-obnovitvena dela se bodo izvedla na naslednjih lokalnih cestah: 
Debro-Rečica, Zagračnica-Polana, Laško-Ojstro-Reka, Laško-Tovsto, Laško-Trojno, Mala 
Breza-Trobni Dol, Sevce-Sedraž, Rečica-Šmohor. 
 
 
AD 6 Razno  
 
Problematika visoke najemnine za društva za uporabo bivših poslovnih prostorov KS 
Šentrupert:  
Občina Laško je trem društvom in KO RK Šentrupert ponudila oddajo poslovnega prostora v 
najem preko metode neposredne pogodbe za obdobje 5 let. Izhodiščna najemnina za 
poslovni prostor v Šentrupertu (za društva in zveze po Odloku o splošnih pogojih Občine 
Laško) za 28,83 m2 velik poslovni prostor znaša 80 € mesečno. Ker se prostori nahajajo v 
dveh nadstropjih se izhodiščna najemnina zniža za 40%, tako da znaša najnižja možna 
izhodiščna najemnina za poslovni prostor po odloku 48 € mesečno.  
Občina je glede na dejstvo, da prostore souporablja tudi KO RK Šentrupert ponudila, da bi 
bivšo pisarno KS Šentrupert, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti oddali KO RK Šentrupert  v brezplačni najem. Krajevna 
organizacija namreč pod okriljem OO RK Laško sodeluje pri zaščiti in reševanju ter pomoči 
ob elementarnih nesrečah v občini. Preostala tri društva pa bi za pisarno društev in pomožne 
prostore v skupni izmeri 16,37 m2 plačevala skupaj 27  € mesečno, kar predstavlja 9 € 
mesečno na društvo oziroma združenje. Najemniki in uporabnik poslovnega prostora (KO RK 
Šentrupert) pa so v skladu z zgoraj citirano državno uredbo dolžni kriti tudi obratovalne 
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča in stroške 
osnovnega nezgodnega zavarovanja. Potrebno je poudariti, da društva do sedaj resnično 
niso imela nobenih stroškov, ker jim je vse obratovalne stroške pokrivala KS Šentrupert, ki 
pa je bila kot ožji del občine oproščena plačila najemnine.   
 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


