
OBČINA  LAŠKO 
Občinska uprava 

 

 Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40  
 e-naslov: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220  

Številka: 032-16/2019 
Datum: 25. 10. 2019 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
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AD B 3.1  Predlog Akcijskega načrta Slovenia Green za obdobje 2019-2022 

 
SKLEP št. 322-04/2019: 
Občinski svet Laško sprejme Akcijski načrt Slovenia Green za obdobje 2019-2022 v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen JZ STIK Laško. 
 
 

AD B 4.1  Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. 1. 2019 do 30.  
                6. 2019 z oceno realizacije za leto 2019 

 
SKLEPA št. 410-14/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 
1. januarja do 30. junija 2019, z oceno realizacije za leto 2019, v predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme pobudo, da se preko SOS-a in ZOS-a poda pobuda, da se 
pozove resorno ministrstvo, da se čim prej omogoči črpanje EU sredstev. 
 
Na SOS in ZOS smo naslovili pobudo z naslednjo vsebino:  
V zvezi s slabim črpanjem finančnih sredstev Evropske unije, ki so za lokalne skupnosti skoraj 
edina nepovratna razvojna sredstva, prosimo Skupnost občin Slovenije (in Zvezo občin 
Slovenije), da pozove Vlado RS k pospešitvi vseh aktivnosti za črpanje finančnih sredstev 
Evropske Unije.  
Predlagano je bilo tudi, da se preučijo možnosti sofinanciranja ostalih razvojnih projektov občin, 
ki so trajnostno okolijsko naravnani in prispevajo k zmanjšanju podnebnih sprememb ter so 
vključeni v regionalne razvojne programe. 
 
 

AD B 5.1 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. 

2. Ker ni nobenih pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 

Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 61/19 z dne 11. 10. 2019. 
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AD B   5.2 Predlog Odloka o zimski službi v Občini Laško – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 007-05/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zimski službi v Občini Laško v 1. obravnavi. 
2. Ker ni nobenih pripomb na besedilo odloka, se na isti seji opravi tudi 2. obravnava. 
3. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zimski službi v Občini Laško v predloženi 

vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 61/19 z dne 11. 10. 2019. 
 
 

AD B 6.1  Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 007-09/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Spremembe Statuta Občine Laško po skrajšanem 
postopku.  

2. Občinski svet Laško sprejme Spremembe Statuta Občine Laško  v predloženi 
vsebini.  

 
Spremembe Statuta Občine Laško so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 61/19 z dne 11. 10. 
2019. 
 
 

AD B 6.2  Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 007-04/2019: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o zastavi in grbu Občine Laško v 1. obravnavi 
v predloženi vsebini. 

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

 
 

AD B 7.1   Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019 

 
SKLEP št. 032-22/2018: 
V letu 2019 se podelijo naslednja občinska priznanja:  

1. Naziv Častni občan se podeli Edu Jelovšku (posthumno) za izjemen prispevek pri 
ohranjanju zgodovine Laškega. 

2. Zlati grb se podeli Turističnemu društvu Laško za prispevek na področju turizma, 
kulturnega in družabnega življenja v Laškem. 

3. Srebrni grb se podeli Društvu upokojencev Laško za uspešno delo s starejšimi na 
socialno humanitarnem in družbenem področju.  
Srebrni grb se podeli Smučarskemu klubu Zlatorog Laško za uspešno delovanje z 
mladimi na smučarskem področju. 
Srebrni grb se podeli Mojci Leskovar za uspešno poslovno delo in prispevek k 
razvoju in ugledu občine. 

4. Bronasti grb se podeli Marku Pavčniku za aktivno delo na družbenem in 
kulinaričnem področju. 

 
Sklep je bil dostavljen prejemnikom priznanj in predlagateljem. 
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AD B 9 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja:  
 

- V kakšni fazi izvedbe je ureditev krajevnega jedra pri gostišču Čater v nadaljevanju 

državne ceste? Kdaj bo projekt realiziran? 

- Kako poteka sanacija plazišča nad lokalno cesto v Velikih Gorelcah (plazišče ogroža 

stanovanjski objekt na naslovu Gorelce 20)? 

- V kakšni fazi je projekt ureditve ceste Curnovec – Laška vas? Kdaj lahko krajani 

pričakujejo realizacijo? 

- Podana je bila pobuda , da je izgradnja vodovoda v naseljih Rifengozd in Brstnik prioriteta. 

Takoj naj se prične z aktivnostmi, da se krajanom zagotovi kvalitetna pitna voda. 

- Kako potekajo aktivnosti v zvezi z zadevo CEROZ? 

- Kdaj bo izveden razpis za direktorja STIK-a? Rečeno je bilo, da se bo izvedel takoj po 

končani prireditvi Pivo in cvetje. 

- Pobuda, da se v plan obnove občinskih cest vključi izvedba celotne trase lokalne ceste 

Lešje – meja Občina Dobje. Sredstva je treba zagotoviti v proračunu za leti 2020 in 2021.  

- PŠ Jurklošter je bila energetsko sanirana, vendar se že od sanacije pojavlja problematika 

z zamakanjem vode s terase pri vrtcu, ki zateka v samo igralnico. Kdaj se bo to uredilo? 

- Kdaj bodo lokalne ceste vrnjene v prvotno stanje po vožnjah težkih tovornih vozil (ob 

rekonstrukciji in novogradnji objektov) na različne deponije v občini Laško, še posebno v 

KS Marija Gradec (npr. cesta Lahomno – Harje – Stopce)? 

- Cesta Lahomno – Reka ima avtobusno povezavo za šolarje, na tej relaciji ni enega 

prehoda za pešce ali avtobusnega postajališča, avtobusni vozni redi so nameščeni kar na 

otokih za smeti.  

- Na lokacijah Padež, Reka, Olešče, del Lahomnega in Žigona je signal za mobilno 

telefonijo zelo slab ali pa ga ni. Obljubljeno je bilo, da bo na Vrhu nad Laškim nameščen 

oddajnik. 

- V središču Laškega je na več lokacijah poškodovano cestišče, kar predstavlja nevarnost 

za pešce, kolesarje in avtomobiliste. 

- Podana je bila pobuda, da naj bi najbolj prizadetim občanom ob gradnji železniške 

povezave in infrastrukturnih objektov v smislu skrbi za občane simbolično (enkrat ali 

dvakrat mesečno) nudili možnost čiščenja osebnega vozila. 

- Kdaj bo izvedena sanacija Aškerčeve ceste v Rimskih Toplicah (ležeči policaji in 

neurejeno cestišče)? 

- Na kakšen način je po novem predvideno financiranje društev preko KS; 

 

Odgovori so v prilogah.  

 

    Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
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