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    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 21. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  5. 7. 2017   

 

 

 

AD  B2  Sprejem realizacije sklepov 20. seje Občinskega sveta Laško z dne 24. 5.  
              2017 

 
SKLEP št. 032-12/2017: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 20. redne seje z dne 24. 5. 2017.  
 
Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je vprašal, če je bil odziv na poslani dopis glede 
poplavne ogroženosti, ki ga je občinska uprava na pobudo SD poslala na ministrstvo za okolje in 
prostor, sicer je predlagal, da se zadeva zaostri. Odgovorjeno je bilo, da odziva še ni, tako da bo 
potrebno ponovno urgirati na pristojne organe.   
 
Odgovor je v prilogi.  
 
 

AD B3/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2016 in 
plan gradnje za leto 2017 

 
SKLEP št. 3601-01/2017: 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja 
Adriaplin v letu 2016 in plan gradnje za leto 2017 v predloženi vsebini.  
 
Sklep je bil dostavljen podjetju Adriaplin.  
 
 

AD B3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Laško – 1.  
              Obravnava 

 
SKLEP št. 007-04/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 
Občini Laško v 1. obravnavi v predloženem besedilu. 

2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala 
pri pripravi odloka za 2. obravnavo. 

 
 
 

AD B3/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na  
               območju občine Laško – skrajšani postopek 
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SKLEP št. 007-06/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško v 1. obravnavi v predloženem 
besedilu.  

2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti 
upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo. 

 
Glede pripomb, ki so bile podane na seji, je bilo pridobljeno pojasnilo Ministrstvo za okolje in 
prostor – Direktorat za vode in investicije (v prilogi). 
 
 

AD B3/4  Poročilo o posledicah poplave zaradi močnih padavin dne 28. 4. 2017 

 
SKLEP št. 330-06/2017: 
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o posledicah poplave zaradi močnih 
padavin dne 28. 4. 2017 v predloženi vsebini. 
 
 

AD B4/1  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 – skrajšani  
                postopek 

 
SKLEP št. 410-28/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 
2017 po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 
2017 v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 v 
predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017. 
 
 

AD  B4/2  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – V.  
                 Dopolnitev 

 
SKLEP št. 478-33/2016: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško 
za leto 2017 – V. dopolnitev v predloženi vsebini. 
 
 

AD B4/3  Ukinitev javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1729/1, 1729/3, 1731, vse k. o. Širje 

 
SKLEP št. 353-03/2016: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra v predloženi 
vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017. 
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AD B 5/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  
                 vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško –                     
                 skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-03/2017: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško v predloženi 
vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017. 
 
 

AD B 5/2 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na  
               domu v občini Laško 

 
SKLEP št. 12280-14/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  12280-14/2017 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017. 
 
 

AD B 5/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Center      
                za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-07/2012: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in 
kulturo Laško sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017. 
 
 

AD B6 Vprašanja in pobude 

 
- Izvajalec, ki v okviru del na železniški progi odvaža zemljo na deponijo v Radoblje, je 

poškodoval cesto, zato je bilo predlagano, da se zadeva preveri na terenu in ustrezno 
ukrepa (vzpostavitev v prejšnje stanje). 
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- Glede pobude, ki je bila v zvezi z okrepitvijo Policijske postaje Laško podana na 
ministrstvo za notranje zadeve, je bilo predlagano, da se vztraja, da ostane aktivna 
skupina za raziskavo področja drog.  

 
- Na avtobusni postaji Laško vozni redi visijo kar na stebrih – to bi se moralo urediti tako, 

da se jih izobesi na posebnih pokritih tablah, kjer bi se lahko izobesila tudi druga 
pomembna obvestila za potnike.  

 
- Na Ploščadi prijateljstva sta dva kontejnerja za smeti – zeleni je zelo hitro poln, tako da bi 

bilo potrebno zagotoviti še dodatni kontejner. 
V starem mestnem jedru je kar nekaj lokacij, kjer se kontejnerji hitro napolnijo (verjetno jih 
uporabljajo še drugi in ne samo tisti, ki tam stanujejo), zato bi bilo smiselno na teh lokacijah 
odvoz zagotoviti pogosteje, ker ni prostora za dodatne kontejnerje.  
 

- Kako daleč je priprava dokumentacije za obnovo lokalne ceste Brod - Gabršek v Zg. 
Rečici, ki je predvidena v letu 2018? 

 
- Doreči bi bilo potrebno zadeve glede širitve kanalizacijskega omrežja in uporabe malih 

komunalnih čistilnih naprav in o tem obvestiti občane (lahko tudi preko Laškega biltena). 
 

- Kdo je zadolžen za izpraznjevanje košev na avtobusnih postajališčih v občini? Občani 
ugotavljajo, da je kar nekaj postajališč, kjer se koši hitro napolnijo in bi zato moralo biti 
organizirano redno izpraznjevanje (Sevce, postajališče pri Zdravilišču Laško, Širje - proti 
Zidanem Mostu in v Kojzici, kjer je že skoraj t. i. divje odlagališče).  

 
- Predlagano je bilo, da se zemljišče v krožišču pred OŠ v Rimskih Toplicah zasadi z 

rožami. 
 

- Podana je bila pobuda, da bi se uredila dovozna cesta do Aškerčevine. Tja se nameni 
veliko turistov, dostop pa je zelo težaven. 

 
- Opozorjeno je bilo na leseno vodno kolo pri Thermani Laško, kjer je potrebno popravilo, 

saj ne deluje gumb, s katerim se prižge žarnica.  
 

Odgovori so v prilogah. 

 

 

Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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