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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-11/2016 
Datum: 28. 10. 2016 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 15. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  5. 10. 2016   

 
 

AD B3/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.  
               junija 2016 z oceno realizacije za leto 2016 

 
SKLEP št. 410-27/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje 
od 1. januarja do 30. junija 2016 z oceno realizacije do konca leta 2016.  
 
 

AD B3/2  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – IV.  
                dopolnitev 

 
SKLEP št. 478-61/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2016 – IV. dopolnitev. 
 
 

AD B3/3  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2016 

 
SKLEP št. 410-01/2016: 
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve od 5. 5. 2016 do 7. 9. 2016 
 
 

AD B3/4  Poročilo o posledicah neurja z močnim deževjem in točo z dne 29. 8. 2016 in  
                predlog Sklepa o porabi sredstev stalne proračunske rezerve za namen    
                izvedbe nujnih sanacijskih del po neurju 

 
SKLEP št. 330-12/2016: 
1. Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o posledicah neurja z močnim 

deževjem in točo z dne 29. 8. 2016. 
2. Občinski svet Laško sprejme Sklep o porabi sredstev stalne proračunske rezerve 

za namen izvedbe nujnih sanacijskih del po neurju z močnim deževjem z dne 29. 8. 
2016. 

 
 

AD B3/5  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju JP  
                Komunala Laško in predlog sprememb Statuta JP Komunala Laško, d.o.o. –  
                skrajšani postopek 
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SKLEP št. 007-03/2012: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p. o., po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p. o., v predloženi vsebini.  

3. Občinski svet Laško sprejme spremembo Statuta Javnega podjetja Komunala 
Laško, d. o. o., po skrajšanem postopki. 

4. Občinski svet Laško sprejme spremembo Statuta Javnega podjetja Komunala 
Laško, d. o. o., v predloženi vsebini.  

 
Odlok in Statut sta bila posredovana Komunali Laško in v objavo v Uradni list RS.  
 
 

AD B3/6 Seznanitev s spremembo pogodbe »Kanalizacija Debro III. faza« 

 
SKLEP št. 430-11/2016: 
Občinski svet Laško je seznanjen s spremembo Pogodbe za izvedbo gradnje 
"Kanalizacija Debro III. faza". 
 
 

AD  B4/1  Predlog načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih  
                 komunikacij naslednje generacije v občini Laško 

 
SKLEP št. 381-01/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Laško v predlagani vsebini. 
 
 

AD B4/2  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 5. 2016  
                do 31. 8. 2016 

 
SKLEP št. 021-02/2015: 
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o potrjevanju investicijske 
dokumentacije za obdobje od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016. 
 
 

AD B5/1  Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2016 

 
SKLEP št. 430-18/2016: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2016, in sicer:  

1. Zlati grb se podeli Alojzu Oberžanu za dolgoletno ustvarjalno delo na 
družbenem področju. 

2. Srebrni grb se podeli Cvetku Privšku za uspešno delo na športnem in 
družbenem področju. 

          Srebrni grb se podeli Francu Rajhu za požrtvovalno delo na socialno      
          humanitarnem področju. 

3. Bronasti grb se podeli Bojanu Šipku  za prizadevno delo na športnem in 
družbenem področju. 

          Bronasti grb se podeli Borisu Vrabcu za uspešno delo na področju ljubiteljske             
          fotografije. 
          Bronasti grb se podeli Juriju Šuhlu za ustvarjalno delo na družbenem področju.  
 
Sklep je bil posredovan nagrajencem in predlagateljem.  
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AD B7  Vprašanja in pobude 

 
Izpostavljene so bile problematike oz. podana naslednja vprašanja: 
 

-     Marca 2009 je bil sprejet strateški razvojni dokument, ki predvideva razvoj do leta 

2025; projekt je bil zelo obširen – kaj od tega je realizirano? 

Občina Laško spremlja kazalnike za spremljanje uresničevanja strateško razvojnega 
dokumenta VIS Laško. Rezultati projektov, ki jih je občina že izvedla, se odražajo na 
doseganju kazalnikov posameznih stebrov razvoja. To so stebri gospodarstvo, 
promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja. Za vir podatkov občina uporablja 
statistične podatke, ki jih pripravlja Statistični urad Republike Slovenije in pa anketa o 
zadovoljstvu občanov. Vsak, ki želi podrobne podatke, lahko le te dobi pri občinski 
upravi Občine Laško. 

 
-     Pripravlja se celostna prometna ureditev. V križišču Mestne ulice pri stari lekarni ni 

znaka, da je promet prepovedan za avtobuse – potrebno bi bilo podati predlog na 

SPV za postavitev tega prometnega znaka. 

      Pobuda bo podana na naslednjo sejo SPV. 

 

-     Poročilo obnove javnega vodovoda na Strmci; sklepajo se služnosti s strani občine in   

pivovarne – zakaj tudi s strani pivovarne? 

            Vzporedno z javnim vodovodom, ki ga bomo gradili, bo vodovod gradila tudi  

            pivovarna in zato tudi sklepajo ustrezne služnosti. 

 

-     Na občinski spletni strani naj se objavljajo realizirane investicije; 

            Na občinsko spletno stran je pod projekte dodana tudi realizacija investicije v Debru,  

            ostale se dodajajo sproti.  

 

-     V Rimskih Toplicah ni prisotne redarske oz. inšpekcijske službe, ki bi nadzirala 

sprehajalce psov zaradi puščanja pasjih iztrebkov na javnih površinah; 

      S strani medobčinskega inšpektorata je bilo pojasnjeno, da redarji izvajajo občasni 

nadzor.  

 

-     Na sredini krožišča pri osnovni šoli v Rimskih Toplicah bi se lahko nekaj zasadilo; 

            V teku so aktivnosti, da se rondo primerno hortikulturno uredi. 

 

-     Na cesti Vrh – Jurklošter na območju od Trupijevega mosta proti Gučeku (ob Mišnici) 

je samo ena smerna tabla, ki opozarja na nevarnost; 

            Postavljenih je bilo 5 smernih tabel/desk, komunala bo preverila, če so bile odtujene. 

 

-     Sanacija plazov Male Grahovše-Loke in na Tratih; 

            Plaz male Grahovše je v planu sanacije do konca septembra 2016, Trate pa se  

            predvidijo za sanacijo v planih za prihodnje leto. 

 

-     Plaz v naselju Leskovca 

            Sanacija plazov po programu je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju. 

 

-     Nad vrtcem v Tevčah je drsna ograja, kjer je predvideno avtobusno postajališče 

(avtobusna postaja Kladje); zemljišče je bilo pridobljeno od lastnika, zdaj pa je treba 

avtobusno postajo še izvesti – kdo je zadolžen za to?  

            Postavitev nadstreška na AP Kladje bo zajeto v predlogu proračuna za leto 2017. 
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Vprašanja in odgovori Roberta Medveda - SDS: 

1. V kateri fazi je dovoljenje za povečano eksploatacijo kamnoloma v Rečici (Gratex)? 
V teku je postopek izdelave OPPN-ja za kamnolom Gratex, katerega pripravlja  

podjetje IUP, d.o.o., iz Celja.  

 

2. Ali je mogoče, da strokovne službe pripravijo poročilo o zakonskih obveznostih 
občine do občinskega proračuna? Pojavlja se namreč vse več vprašanj o porabi 
denarja s strani občine za investicijska vlaganja, zahteve občank in občanov so vse 
večje in ne razumejo, da je ob tolikšnem proračunu sredstev vse manj. Občanke in 
občani ne vedo, s koliko denarja občina pravzaprav razpolaga za te namene. 
Predstavitev je bila podana na komunalnem odboru. 
 

3. Predlagamo, da se na spletni strani občine vzpostavi posebna in pregledna dostopna 
točka, na kateri bi morebitni bodoči uporabniki lahko videli ali občina razpolaga z 
zemljišči, ki so komunalno opremljena za podjetja in eventualnimi nepremičninami, ki 
so predmet prodaje s strani občine. S tem bi dosegli, da bi lahko podjetniki oz. fizične 
osebe na enostavnejši način pristopili k nakupu. 
Strokovne službe občinske uprave bodo preverile predlog, običajno pa se podjetja  

direktno obrnejo na občinske službe za podajo informacij. 

 

4. Pri železniški postaji Rimske Toplice je najnižja točka za dostop vode in na tej točki 
sta tudi dva jaška za odvod meteorne vode, ki sta pa zamašena. Prosimo vas, če je 
mogoče, da se očistijo cevi in omogoči odtok meteorne vode. 
Zadeva je bila urejena enkrat s strani Komunale Laško in drugič s strani VOC-a. 

 

5. Ravno tako niso za Kmetijsko zadrugo  in gostilno Hochkraut  urejene brežine in ob 
vsakem večjem vodostaju reke Savinje prihaja do izlive le-te. Po podatkih ministrstva 
je namenjenih dodatnih 25 milijonov EUR za sanacijo vodotokov in med njimi je tudi 
vodotok reke Savinje. Zato predlagamo dvig nasipa na levem bregu Savinje, na 
zgoraj omenjeni točki, kar bi preprečilo poplave Kmetijske zadruge, Gostilne 
Hochkraut in postaje Rimske Toplice. 
Občina ima pripravljene idejne podlage za kompleksno rešitev poplavne varnosti tega 

dela Globokega. Na MOP so seznanjeni s stopnjo pripravljenih dokumentov, vendar 

jih morajo nadgraditi in temu posledično zagotoviti finančne vire. 

 

6. Ker je železniška postaja Rimske Toplice, njen gostinski del, najnižja točka, je do par 
let nazaj (letnica 1990) bilo poskrbljeno, da se je s tablami označevalo višino poplav. 
Zakaj je takšna dolgoletna pozitivna praksa prekinjena?  
Na DRSV, enota Celje, smo poslali vprašanje; takoj ko bodo znane informacije, vam 
jih bomo posredovali. 
 

7. Ko se zavije iz glavne ceste na most v Rimskih Toplicah je brežina popolnoma 
zaraščena, tako, da sega vejevje na sam pločnik na mostu. Vejevje ovira nemoten 
dostop na pločnik, da pa ne govorimo o mnenju, ki ga imajo turisti o takšni ureditvi. V 
sklopu tega vprašanja, ki se dotika mostu, bi želeli dodati, da je nova asfaltna 
prevleka pozitivna stvar, a bi lahko tudi poskrbeli za obnovitev same ograje 
(barvanje), na katero bi se pa lahko namestilo tudi korita za cvetje. 
Upravljavec VOC je bil obveščen, da bo zadevo uredil. 
 

8. Kdaj se bo nadaljevala obnova ceste Povčeno – Zabrež. Je najslabša cesta daleč 
naokoli in ob nalivih skoraj neprevozna. Če se prošnja naslovi na Komunalo Laško, 
da se luknje vsaj zagrnejo s peskom, pa ni pravočasnega odziva in traja včasih cel 
mesec? 
Lastnik zemljišča ne dovoli posege. 
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9. Kaj je s cestno povezavo Zabrež – Konc? Cesta je bila razširjena in dela so bila nato 

ustavljena. Potrebno bi bilo samo posipati z grobim kamenjem in utrditi cesto, tako da 
bi bila za silo prevozna. Ali je z lastnikom Ivškom že pridobljeno dovoljenje za 
ureditev ceste? 
Lastnik zemljišča ne dovoli posege. 
 

10. Nujno bi bilo zgraditi pločnik z glavne ceste proti mostu v Rimskih Toplicah, kajti 
šolarji in odrasli so izpostavljeni prometu pri dostopu na most. 
Na podlagi dogovora s predstavniki DRSI projektno nalogo pripravljajo na DRI-ju. 
 

11. Zanima nas tudi delitev turistične takse od Rimskih Term. Kolikšen del pobranih 
sredstev se vrne v kraj Rimske Toplice? 
Sredstva, pobrana iz turistične takse gredo v integralni proračun, in se namenjajo v 
skladu z zakonom o pospeševanju turizma (med drugim tudi za urejanje okolice, 
usmerjevalne table, …) 
 

12. Ali in v kateri fazi je gradnja novega mostu v Rimskih Toplicah?  
Poteka postopek izdelave OPPN-ja za infrastrukturo v Rimskih Toplicah. 
Predvidevamo, da bo prostorski akt z umeščenim novim mostom sprejet do konca 
prve polovice leta 2017. 
 

13. Kje bo speljan promet, predvsem težkih tovornjakov, ko se bo obnavljala cesta za 
Jurklošter, saj skozi naselje Globoko – Povčeno tega krajanke in krajani po naših 
podatkih ne bodo dovolili, ker je cesta na tem odseku preozka in bi lahko prišlo do 
poškodb na stanovanjskih in drugih objektih. Kje nameravate za cestna vozila 
zagotoviti obvoz? Je pa tudi obvoz Povčeno – Lože problematičen zaradi plazovitega 
terena, predvsem nad domačijo Seme, kajti tam drsi hrib, ki vpliva tudi na samo 
cesto, je pa cesta makadamska. Kakšen je nameravan obvoz za Spodnje Globoko? 
Projekti so še v pripravi s strani DRI. Ko bomo na občino prejeli dokumentacijo, bomo 
lahko podali mnenje oz. projektne pogoje in na to opozorili kasnejšega izvajalca.  

 
 

Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 


