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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-11/2015 
Datum: 16. 11. 2015 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  30. 9. 2015 

 
 
 

AD   B3/1  Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do  
                  30. junija 2015 z oceno realizacije za leto 2015 

 
SKLEP št. 410-04/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje 
od 1. januarja do 30. junija 2015 z oceno realizacije do konca leta 2015. 
 
 

AD B3/2   Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško 

 
SKLEP št. 007-11/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o višini odpusta dolgov v Občini Laško v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/2015, z dne 23. 10. 2015.  
 
 

AD B3/3  Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015  
                »OB057-14-0017 obnova LC 200140 Reka-Ojstro« 

 
SKLEP št. 3710-13/2014: 
Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenem projektu po 23. 
členu ZFO v letu 2015 »OB057-14-0017 Obnova LC 200140 Reka-Ojstro«. 
 
 

AD B3/4  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 – III.  
                dopolnitev 

 
SKLEP št. 478-61/2014: 
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v 
letu 2015 – III. dopolnitev. 
 
 

AD B3/5  Predlog spremembe NRP za obdobje od 2015 do 2018 

 
SKLEP št. 007-05/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme predlog novega NRP št. OB057-15-0003 za 
investicijo »Nabava urgentnega ultrazvoka za ZD Laško«. 
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2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov Občine Laško za 
obdobje 2015 do 2018 v predlagani vsebini. 

 
 

AD B4/1  Predlog Odloka o občinskem podrobnem načrtu (OPPN) za del  
                stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 007-18/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro v 1. obravnavi v 
predloženem besedilu. 
 
 

AD B4/2 Predlog Memoranduma tretja razvojna os - osrednji del 

 
SKLEP št. 032-11/2015: 
Občinski svet Laško sprejme MEMORANDUM TRETJA RAZVOJNA OS - OSREDNJI 
DEL v predloženi vsebini. 
 
Memorandum je bil poslan predsedniku Vlade RS in lokalnem odboru SMS. 
 
 

AD B5/1  Zaključno poslovno poročilo RASR, Razvojne agencije Savinjske regije,  
               d.o.o., za leto 2014 

 
SKLEP št. 032-11/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Zaključno poslovno poročilo RASR, Razvojne agencije 
Savinjske regije, d. o. o., za leto 2014 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil poslan Razvojni agenciji Savinjske regije. 
 
 

AD B6/1  Predlog uradnega prečiščenega besedila  
    a) Statuta Občine Laško – skrajšani postopek 
    b) Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 032-08/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Laško 
po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Laško 
v predloženi vsebini. 

 
SKLEP št. 032-08/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme uradno prečiščeno besedilo Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Laško po skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet Laško sprejme uradno prečiščeno besedilo Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Uradni prečiščeni besedili sta bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 79/2015, z dne 23. 10. 
2015. 
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AD B6/2  Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2015 

 
SKLEP št. 430-11/2015: 

1. Zlati grb se podeli Stanislavu Kužniku za prizadevno delo na družbenem 
področju. 
Zlati grb se podeli Lovski družini Rečica za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
in ohranjanje kulturne dediščine. 

2. Srebrni grb se podeli Janku Franetiču za dolgoletno prizadevno delo na 
področju radioamaterstva in civilne zaščite. 
Srebrni grb se podeli Antunu Bačiču za zasluge pri razvoju športnega ribolova 
in vzreji rib. 

3. Bronasti grb se podeli Francu Vrbovšku za ohranjanje kulturne dediščine. 
Bronasti grb se podeli Binetu Korenu za izjemen uspeh na Poletnih svetovnih 
igrah specialne olimpijade.  

 
Občinska priznanja so bila podeljena na proslavi ob občinskem prazniku dne 6. 11. 2015. 
 
 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 

 Na eni izmed preteklih sej se je obravnaval prostorski načrt ureditve območja proti 
Marija Gradcu zaradi predvidene izgradnje podvoza v letu 2016 – kako je s to 
investicijo? 

 
DRSI vodi aktivnosti za pripravo ustrezne projektne dokumentacije. 

 

 Svet KS Rečica je za ureditev  LC Debro-Rečica sprejel priporočila – cesto bi bilo 
treba urediti v celoti, saj je zelo dotrajana in prometno obremenjena; 

 
Cesta se bo sanirala postopno, glede na razpoložljiva finančna sredstva ter v 
odvisnosti od pridobljenih zemljišč, ki morajo biti v občinski lasti. 

 

 Čigavo je neurejeno zemljišče v Debru desno tik pred podvozom? Ker ni asfaltirano, 
je vedno blato, kadar dežuje, tam parkirajo tudi tovornjaki ... 

 
Zemljišče je v občinski lasti. Po veljavnih prostorskih dokumentih je na tej lokaciji 
predvideno parkirišče, sicer pa razmišljanja vodijo  proti celoviti rešitvi območja, kjer bi 
skoncentrirali športne komplekse. 

 

 Postavitev odbojnih ograj na cesti Lokavec-Jurklošter in cesti od mosta proti 
Blatnemu vrhu – kdaj bo realizirano? 

 
Aktivnosti potekajo v skladu s planom postavitve odbojnih ograj, postavljene bodo 
najkasneje do 15. 12. 2015. 

 

 Kako je s projektom Kartuzijske pristave? 
 

Arhitekt Valentin Gorenčič v skladu z dogovorom pripravlja  idejno rekonstrukcijo in 
idejno zasnovo revitalizacije velikega križnega hodnika Kartuzije Jurklošter. 
23. 9. 2015 je na to temo potekal sestanek na ZVKS-CE, kjer smo prejeli navodila za 
nadaljevanje projekta. ZVKD predlaga za začetek nedestruktivne metode in tehnike 
dela. Predlaga analizo z interpretacijo terena in površine na podlagi najnatančnejših 
podatkov, ki jih omogoča  metoda LiDAR. 
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Občina Laško je laserske posnetke skeniranega območja posredovala na Center za 
preventivno arheologijo dr. Dimitriju Mlekušu. Zaradi boljše resolucije bodo podatke, 
ki smo jih posredovali, kombinirali z državnimi. Obdelava in procesiranje podatkov pa 
bo trajalo cca. 14 dni. Trenutno čakamo na odgovore. 
Pripravlja se idejna zasnova pohodne poti od Pristave do centra Jurkloštra. 

 

 Koncesijo za vodo ima pivovarna, ki ima novega lastnika – kako bo sedaj s pogoji in 
ceno vode? 

 
Nespremenjeno, v skladu s koncesijsko pogodbo.  

 
 
 
 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 


