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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-10/2013 
Datum: 16.09.2013 
 
     

O B Č I N S K I    S V E T 
REALIZACIJA SKLEPOV 17. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

Z DNE  19.06.2013 
 
 
 
AD B1   Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško za leto 2012 
 
SKLEP št. 351-01/2013: 

1. Občinski svet Laško sprejme Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško 
za leto 2012 v predloženi vsebini. 

2. Poročilo naj se dopolni s finančnim planom in podatki o vzdrževanju čistilne 
naprave.  

 
Sklep je bil posredovan na ČN Laško in WTE GmbH, Storitveno podjetje Laško, d. o. o. 
 
 
AD B2   Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Laško za leto 2013 – skrajšani  
              postopek 
 
SKLEP št. 007-10/2011: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Laško za leto 2013 sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 
leto 2013 – rebalans 1/2013 v predloženi vsebini, s tem da se na koncu 2. člena 
doda besedna zveza "na naslednji seji".  

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2013-2016 
v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2013, z dne 5.7.2013. 
 
 
AD B3  Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim  
             premoženjem občine Laško v letu 2013 – IV. dopolnitev 
 
SKLEP št. 007-10/2011: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 – IV. dopolnitev. 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
AD  B4  Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih  
              zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine  
              Laško – skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 430-15/2008: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2013, z dne 5.7.2013. 
 
 
AD B5  Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja 
 
SKLEP št. 352-37/2012: 
Občinski svet Laško se je seznanil z Odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja št. 352-37/2012, z dne 26.04.2013. 

  

AD B6  Vprašanja in odgovori 
 
/  
 
AD B7   Razno 
 
SKLEP št. 430-14/2012: 
Občinski svet Laško se je seznanil s Sklepom o zavrnitvi vseh ponudb javnega 
naročila "Sanacija opornega zidu Žikovce nad odcepom Pot na Kobivjek" z dne 
13.06.2013. 
 
 
 

Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


