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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-24/2014 
Datum: 23. 3. 2015 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  17. 12. 2014 

 
 
 

AD B1/1   Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 007-05/2014: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015 v 2. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018 
v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Laško v letu 2015 v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2015. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014. 
 
 

AD B1/2  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne  
                prostore in kmetijska zemljišča v letu 2015 

 
SKLEP št. 3528-07/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za 
poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2015.  
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014. 
 
 

AD B2/1  Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015 do 2018 

 
SKLEP št. 3550-01/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 
2015-2018 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen Pivovarni Laško. 
 
 

AD B2/2  Strategija razvoja oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015-2025 

 
SKLEP št. 3550-01/2013: 
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Občinski svet Laško sprejme Strategijo razvoja oskrbe s pitno vodo v občini Laško za 
obdobje 2015-2025 v predloženi vsebini, s tem da se v strategijo umesti tudi vodovod 
Leše. 
 
Sklep je bil dostavljen Pivovarni Laško. 
 
 

AD B2/3  Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 2015- 
                2018 

 
SKLEP št. 354-54/2014:  
Občinski svet Laško sprejme Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode za obdobje od 2015 do 2018 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen Komunali Laško. 
 
 

AD B2/4  Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2014 

 
SKLEP št. 3710-12/2013:  
Občinski svet Laško se je seznanil z zaključnim poročilom o izvedenih projektih po 23. 
členu ZFO v letu 2014. 
 
 
 

AD B2/5  Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1773/3, k.o.  
                Sedraž, parc. št. 970/6, 970/7 in 980/0, vse k.o. Lahomšek  

 
SKLEP št. 478-56/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v predloženi 
vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014. 
 
 

AD B3/1  Zaključna poročila o izvedbi energetskih sanacij v letu 2014 

 
SKLEP št. 360-09/2014: 

1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija OŠ 
Antona Aškerca Rimske Toplice in dozidava" in "Energetska sanacija 
Podružnične šole Zidani Most" v predloženi vsebini. Objekta in oprema se 
prenese v upravljanje in uporabo OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.  

2. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija 
Podružnične šole Rečica". Objekt in oprema se prenese v upravljanje in 
uporabo OŠ Primoža Trubarja Laško.  

3. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija 
Zdravstvenega doma Laško". Objekt in oprema se prenese v upravljanje in 
uporabo Zdravstvenemu domu Laško.  

 
Sklep je bil dostavljen osnovnima šolama in zdravstvenemu domu. 
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AD B3/2  Povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva  
               2014-2016 za savinjsko statistično regijo 

SKLEP št. 12200-07/2013: 
Občinski svet Laško je seznanjen s povzetkom regijskega izvedbenega načrta na 
področju socialnega varstva 2014-2016 za savinjsko statistično regijo. 
  
 
 

AD B3/3  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2015 

SKLEP št.: 671-01/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2015 v 
predloženi vsebini. 
 
Letni program športa je objavljen na občinski spletni strani www.lasko.si. 
 
 

AD B3/4  Predlog lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2014-2017 

SKLEP št. 12280-02/2014: 
Občinski svet Laško sprejme Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2014-
2017 v predloženi vsebini. 
 
Lokalni program kulture je objavljen na občinski spletni strani www.lasko.si. 
 
 

AD B4/1 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca 

 
SKLEP št. 41010-195/2014: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli:  

 JOŽETU OJSTERŠKU za dolgoletno delovanje na področju instrumentalne 
glasbe in skrb za vzgojo mladih glasbenikov, 

 MARJETI DREMEL za dolgoletno prostovoljno delo in vsestransko kulturno 
delovanje,  

 VALENTINU DEŽELAKU za dolgoletno delo v ljubiteljski kulturi in za ohranjanje 
kulturne dediščine.  

 
Sklep je bil dostavljen predlagateljem in nagrajencem. Priznanja so bila podeljena na proslavi 
ob kulturnem prazniku. 
 
 

AD B4  Vprašanja in odgovori  

 

 Spor z WTE: potrebno se je na nek način upreti pisanjem medijem (članek v Delu dne 
11. 12. 2014), predvsem z aktivnim reševanjem stanja - stopiti je potrebno skupaj in 
poiskati rešitev, saj smo vsi odgovorni; za leto 2015 je potrebno določiti prioritete, v 
ospredju so predvsem tri: čiščenje odpadnih voda, kanalizacijsko omrežje in načrt 
MČN ter načrt poplavne varnosti. Natančno je treba opredeliti, kako bodo procesi 
potekali, določiti je treba dejanski, časovni in stroškovni cilj, potrebna je sledljivost in 
projektno vodenje. 
 

 Ureditev dostopa in dovoza mimo župnišča (na SV strani cerkve) proti Savinjskemu 
nabrežju 6, kjer je dom upokojencev; 

http://www.lasko.si/
http://www.lasko.si/
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Pojasnjeno je bilo, da gre na tem delu za zemljišče, ki je v lasti cerkve – projekt je že 
pripravljen, vendar cerkev ni dala soglasja. Potrebno bi bilo ponovno preveriti, ali so 
spremenili mnenje … 
 

 Zakaj poslovno-stanovanjski blok (Policijska postaja Laško) na Zdraviliški 5b še ni 
priključena na kanalizacijsko omrežje in kdaj bo to realizirano? Kanalizacijski sistem 
je tam dotrajan, večkrat pride do zamašitve; 
 
Poslovno stanovanjski objekt Zdraviliška 5b, Laško (Policijska postaja) bo priključen 
na kanalizacijsko omrežje predvidoma še v prvem polletju letošnjega leta. Pridobiva 
se soglasje DRSC za podvrtanje glavne ceste G1-5. Objekt ima ločeno meteorno 
(strešno) kanalizacijo, ki je zatrpana s koreninami dreves in jo bo potrebno v območju 
med cesto in parkiriščem zamenjati. Priključek fekalne kanalizacije bo izveden s 
podvrtanim cevovodom pod glavno cesto. 

 

 Cesta Laško-Šentrupert-Šentjur: včeraj je bila nameščena varnostna ograja, ki bi jo 
bilo treba podaljšati za cca 8-9 m na odseku med Poglajnom in Vudragom (za  
"Matičkovo njivo"), kjer je nevarni ovinek;  

 
Občina je na DRSI naslovila pismeno vprašanje v zvezi z rešitvijo problema. V 
odgovoru je zabeleženo, da se bo predlog podaljšanja ograje upošteval. Ograja bo 
prioritetno nameščena, ko bodo zagotovljena sredstva (glej odgovor v prilogi). Dopis 
DRSI z odgovorom je občina posredovala na KS Vrh nad Laški in KS Marija Gradec. 
 

 Cesta Tevče-Vrh:  "Slemenškov ovinek" se zelo hitro premika, pojavil se je usad med 
ovinkom in "Ojstrškovo štalo" – problem bo zimsko vzdrževanje; 

 
Cesta Tevče-Vrh-Mišji Dol je na širšem območju »Slemenškovega ovinka« in dalje 
proti »Ojsterškovem hlevu« zelo razgibana. Poteka po aktivnem, počasi drsečem 
plazu, katerega debelina drsine znaša več kot 10 m. Sanacija takega plazu je zelo 
zahteven in enormno drag gradbeno geomehanski poseg, vreden vsaj 1.000.000 
EUR. JP Komunala Laško kot vzdrževalec ceste lahko z razpoložljivimi sredstvi samo 
lajša posledice plazenja. V letu 2015 je predvidena odstranitev asfaltne prevleke na 
območju plazu, zamenjava kanalet s cevmi ter dosutje tampona in asfaltiranje. 

 

 Problematičnost poti do šole Vrh nad Laškim: pot je preozka, pozimi se je ne bo dalo 
orati, zato bo neprevozna; 
 
Predhodno je potrebno izvesti sanacijo plazu, narejen je že sanacijski projekt. 
Izvedba sanacije bo v obsegu razpoložljivih finančnih sredstev. 

 

 Cesta Vrh-Milčinovič: na cesti je 10-centimetrski usad; 
 

Izvedlo se bo popravilo poškodovanega vozišča. Sanacija vozišča je predvidena v 
sklopu vzdrževalnih del v letu 2015. 

 

 Socialno varstveni načrt 2014-2016: programi za mladostnike in starše, za uživalce 
drog in programi za dementne zahtevajo visoko strokovni  in usposobljeni kader, ki ga 
je težko dobiti – v teh primerih je smiselna priključitev medobčinskim institucijam; kjer 
pa gre za socialno stisko, je prav, da je to področje lokalno pokrito; 

 

 Ureditev smetnjakov in vrečk za pasje iztrebke na področju Rimskih Toplic; 
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Pasji iztrebki, ki vsepovprek ležijo po javnih površinah, so problem, ki bi se ga v večji 
meri morali zavedati lastniki  štirinožcev. V Rimskih Toplicah imamo nameščene 3 
smetnjake z vrečkami za pasje iztrebke, kar je po našem mnenju premalo. Zato bomo 
v letu 2015 dodatno namestili še dva na lokacijah dogovorjenih skupaj s predstavniki 
KS. 

 

 Zmanjšanje članov Odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti iz 9 nazaj na 
7: odbor je bil pred leti razširjen na 9 članov z namenom, da ima v odboru vsaka 
krajevna skupnost po enega člana; KS Rimske Toplice tokrat nimajo svojega 
predstavnika v tem odboru; 
Pojasnjeno je bilo, da se je odbor razširil za dva člana zato, ker KS Sedraž in 
Šentrupert nista imeli svojega predstavnika niti v občinskem svetu, z razširitvijo pa sta 
dobili predstavnika vsaj v odboru. Glede na to, da ta odbor obravnava področje, ki 
razpolaga z največ denarja, je smiselno, da ima več članov, zato je prav, da ostane v 
tej razširjeni postavi. 

 
 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 






