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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-16/2011 
Datum: 20.09.2011 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 7. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  22.06.2011 

 
 
AD B1/1   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
                 ureditvenih pogojih Občine Laško – skrajšan postopek 
 
SKLEP št. 35404-18/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih občine Laško po skrajšanem postopku. 
 
Občinski svet potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54, z dne 04.07.2011. 
 
 
AD B1/2 Predlog Odloka o javnih vodovodih v občini Laško – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 007-06/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o javnih vodovodih v 1. obravnavi. 
 

Strokovne službe naj proučijo pripombe in jih po možnosti vključijo v besedilo za 2. 
obravnavo. 
 
Občinska uprava je preučila nekatere pripombe in jih vključila v besedilo odloka za 2. 
obravnavo. 
 
 

AD B1/3  Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe 
             ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 007-08/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško v 1. obravnavi. 
 
Strokovne službe naj proučijo pripombe in jih po možnosti vključijo v besedilo za 2. 
obravnavo. 
 
Občinska uprava je preučila nekatere pripombe in jih vključila v besedilo odloka za 2. 
obravnavo. 
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AD  B1/4  Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne 
                 vode v občini Laško – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 007-05/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in 
meteorne vode v občini Laško v 1. obravnavi. 
 
Strokovne službe naj proučijo pripombe in jih po možnosti vključijo v besedilo za 2. 
obravnavo. 
 
Občinska uprava je preučila nekatere pripombe in jih vključila v besedilo odloka za 2. 
obravnavo. 
 
 
AD B1/5  Predlog Odloka o celostni ureditvi tematskih poti na območju občine Laško – 
                1. obravnava 
 
SKLEP št. 007-07/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na 
območju občine Laško v 1. obravnavi. 
 
Strokovne službe naj proučijo pripombe in jih po možnosti vključijo v besedilo za 2. 
obravnavo. 
 
Občinska uprava je preučila nekatere pripombe in jih vključila v besedilo odloka za 2. 
obravnavo. 
 
 
AD B1/6  Informacija o moratoriju v sporu med Občino Laško in WTE GMBH 
               WASSERTECHNIK in Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
 
SKLEP št. 711-01/2009: 
Občinski svet Laško sprejme informacijo o moratoriju v sporu med Občino Laško in 
WTE GMBH WASSERTECHNIK in Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o. 
 
Konec meseca avgusta je v pisarni župana potekal sestanek s predstavnikom WTE, Nemčija 
in predstavnikom Podružnice WTE v Sloveniji, na katerem je Občina Laško predstavila svoja 
izhodišča pri ureditvi medsebojnih razmerij. V začetku meseca septembra so predstavniki 
WTE podali svoje poglede na te zahteve, sedaj potekajo dogovori o nadaljnjih aktivnostih. 
 
 

AD B2/1 Predlog Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 
 
SKLEP št. 007-06/2010: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za 
leto 2011 v predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2011 – 2014 v 
predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško – rebalans 1/2011 v predloženi vsebini, vključno z dopolnitvami, ki so bile dane 
na mizo. 
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Odlok o rebalansu je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54, z dne 04.07.2011. 
 
 
AD B2/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leti 2012 in 2013 – 1. obravnava 
 
SKLEP št. 007-09/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012 v 1. 
obravnavi. 
 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013 v 1. 
obravnavi. 
 
Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015 v 
predloženi vsebini. 
 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško za obdobje 2012 do 2013 v predloženi vsebini. 
 
Občinska uprava je preučila nekatere pripombe in jih bo vključila v besedilo odloka za                  
2. obravnavo. 
 
 
AD 3 Vprašanja in odgovori 
 
CESTA MIMO CAMLOHA 
Promet mimo Camloha je onemogočen zaradi zaprtja tunela. Prometna ureditev se bo 
urejala po odločitvi o sanaciji predora.  
 
CESTA PRI PARONU 
Prečne vdorne jame zaradi izkopov so se sanirale v začetku meseca septembra. 
 
KOLESARSKA STEZA KULTURNI CENTER – DEBRO 
V pripravi je projektna dokumentacija. 
 
KVOTA DODELJENIH SREDSTEV IZ UKREPOV 322 in 323 
Na to vprašanje se bo odgovorilo na seji. 
 
NEUREJENOST STAVBE NA VOGALU PRI KNJIŽNICI 
Od lanskega leta teče izvršilna zadeva zaradi izpraznitve in izročitve nasilno zasedenih 
nepremičnin. V času izvedbe sodne izvršbe bo v zvezi s smetmi in navlako ob objektu 
ponovno ukrepal tudi medobčinski inšpektorat. 
 
SPOR MED WTE IN OBČINO 
Pogodbo med WTE in občino je sestavljala druga ekipa strokovnjakov. 
 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 


