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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-10/2015 
Datum: 22. 9. 2015 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 7. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  1. 7. 2015 

 
 

AD B1/1   Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju  
                 razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje    
                 2015-2020 

 
SKLEP št. 007-05/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020 
v priloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015. 
 
 

AD B1/2  Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" za leto 2014 

 
SKLEP št. 007-05/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" za leto 
2014 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan društvu "Raznolikost podeželja". 
 
 

AD B2/1  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 

 
SKLEP št. 410-05/2014: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 
leto 2015 po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za 
leto 2015 v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 
2018 v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško v letu 2015 – II. dopolnitev. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015. 
 
 

AD B3/1   Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 032-08/2015: 
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Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško v 
predloženi vsebini. 
 
Spremembe in dopolnitve statuta so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 51/2015 z dne 
14. 7. 2015. 
 
 

AD B3/2  Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško  
                – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 032-08/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta Občine 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 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Laško v predloženi vsebini.  

 
Spremembe in dopolnitve poslovnika so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 51/2015 z 
dne 14. 7. 2015. 
 
 

AD B3/3  Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2014 

 
SKLEP št. 031-01/2015: 
Občinski svet Laško sprejme poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2014 v 
predloženi vsebini. 
  
Sklep je bil posredovan Skupnosti občin Slovenije. 
 
 

AD B3/4  Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2014 

 
SKLEP št. 031-02/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2014 v 
predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan Združenju občin Slovenije. 
 
 

AD B4/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih  
                ureditvenih pogojih Občine Laško – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 35001-02/2000: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojev občine Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015. 
  
 

AD B4/2  Občinski svet Laško sprejme Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu  
                naselij v Občini Laško v predloženi vsebini. 

 
SKLEP št. 354-45/2014: 
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Občinski svet Laško sprejme Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v 
Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015. 
 
 

AD B4/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne  
                lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na  
                območju Občine Laško – skrajšani postopek 

SKLEP št. 007-08/2015: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015. 
 
 

AD B5/1  Zaključna poročila za leto 2014 

a) Šolski center Slovenske Konjice – Zreče 

b) Javni zavod Socio 

c) Inštitut Vir 

SKLEP št. 3523-29/2015: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče za 
leto 2014 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Javnega zavoda Socio za leto 2014 v priloženi 
vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo Inštituta Vir za leto 2014 v priloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen pripravljavcem poročil. 

 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 
Podana so bila naslednja vprašanja, predlogi, pobude: 
 

 Leta 2001 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Laško, ki je v 4. členu določaj, kaj vse 
mora izpolnjevati kamnolom v Rečici; lansko leto je bil sprejet odlok z enako vsebino; 
že v odloku iz leta 2001 je bilo določeno, da je potrebno pripraviti izvedbeni prostorski 
akt – ali je to sedaj realizirano? 
 
Pojasnjeno je bilo, da bi moral prostorski akt za območje kamnoloma sprejeti in 
financirati RTH oz. Gratex; pri sprejemanju OPPN za Gratex bi se verjetno izvajala 
tudi okoljska presoja, naredile bi se določene geološke raziskave, na podlagi katerih 
bi se določili potrebni ukrepi;  
 

 Pri prehodu za pešce pri Kmetijski zadrugi naj se postavita dva stebrička, da ne bo 
neposrednega uvoz na cesto; 
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Na DRSC je bila poslana vloga za izvedbo komisijskega/tehničnega pregleda 
izvedenih del. Čakamo na termin pregleda, takrat se bo predstavilo oz. predlagalo 
tudi dodatne varnostne ukrepe za udeležence v prometu. 
 

 Pri mrliški vežici bi se lahko zaradi prometne ceste naredil prehod za pešce; 
 
Pobuda se bo predala Komunali Laško, ki bo predstavila rešitev oz. lokacijo prehoda. 
 

 Kdaj se bo saniral odsek ceste Laško-Kuretno-Trnov hrib? 
 
Za omenjeno cestno povezavo se bo naročilo projektno dokumentacijo faze PZI, ko 
bodo pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč na omenjeni trasi za brezplačni 
prenos lastništva na Občino Laško. Na osnovi tega lahko šele planiramo potrebna 
finančna sredstva za izvedbo in jih vključimo v kasnejša proračunska obdobja. 
 

 Ali je organizirana brezplačna pomoč občanom – invalidom in ostarelim osebam (npr. 
košnja trave, čiščenje snega, ipd.)? Takšna pomoč bi se lahko zagotovila tudi z 
osebami, ki morajo z javnimi koristmi deli odslužiti kazen. 
 

 Občinski svetniki bi se lahko v večjem številu udeleževali prireditev (otvoritev, 
praznovanja obletnic, ipd.); 

 

 Kdaj bo saniran most na LC Blatni Vrh-Lažiše?  
 
Naročilo je bilo posredovano izvajalcu, predviden pričetek del je v drugi polovici 
septembra 2015. 

 
 
 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 


