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    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 17. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  14. 12. 2016   

 

 

AD B3/1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani postopek 

 

SKLEP št. 410-27/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 

2016 po skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 

2016 v predloženi vsebini.  

 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016.  

 

 

AD B3/2  Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Laško za leto 2017 –  

                skrajšani postopek  

 

SKLEP št. 410-28/2015: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna 

Občine Laško za leto 2017 po skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna 

Občine Laško za leto 2017 v predloženi vsebini.  

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Laško za leto 2017 – I. dopolnitev.  

 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016.  

 

 

AD B3/3  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore                                     

in kmetijska zemljišča v letu 2017 

 

SKLEP št. 3528-06/2016: 

Občinski svet Laško sprejme sklep, da ostane višina izhodiščne najemnine za poslovne 

prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017 enaka kot je bila v letu 2016.   

 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016.  

 

 

 

 

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/


OBČINA  LAŠKO 
Občinska uprava 

 

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

AD B4/1  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za  

uporabo stavbnega zemljišča 

 

SKLEP št. 422-2/2016: 

Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016.  

 

 

AD B4/2  Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2016 "OB057-

15-0005 ureditev Aškerčeve in Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah" 

 

SKLEP št. 351-1/2006: 

Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenem projektu po 23. 

členu ZFO v letu 2016 "OB057-15-0005 Ureditev Aškerčeve ceste in Zdraviliške ceste v 

Rimskih Toplicah". 

 

 

AD B4/3 Celostna prometna strategija Občine Laško 

 

SKLEP št. 007-14/2015: 

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvedenih aktivnostih v sklopu izdelave celostne 

prometne strategije (junij 2016 – november 2016) v občini Laško v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil dostavljen podjetju Locus, d. o. o..  

 

 

AD  B4/4  Analiza lastništva zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v občini  

                 Laško 

 

SKLEP št. 371-04/2012: 

1. Občinski svet Laško je seznanjen z Analizo lastništva zemljišč na kategoriziranih 

občinskih cestah v občini Laško v predloženi vsebini.  

2. Vse sanacije cest se v bodoče izvajajo le na lastniško urejenih zemljiščih.  

 

Sklep je bil dostavljen podjetju Locus, d. o. o..  

 

 

AD B5/1  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu  

                Občine Laško – skrajšani postopek 

 

SKLEP št. 007-13/2006: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  

javnem glasilu Občine Laško po skrajšanem postopku.  
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2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

javnem glasilu Občine Laško v predloženi vsebini.  

 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016.  

 

 

AD B 5/2  Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto 2017 

 

SKLEP št. 030-06/2016 : 

Občinski svet Laško sprejme Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena 

za leto 2017. 

 

Sklep je bil dostavljen Uredniškemu odboru Laškega biltena. 

 

 

AD B 5/3  Predlog letnega programa športa v občini Laško za leto 2017 

 

SKLEP št. 671-01/2016: 

Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2017 v 

predloženi vsebini.  

 

Letni program športa je objavljen na občinski spletni strani. 

 

 

AD B 5/4 Zaključno poročilo o izvedbi energetske sanacije Osnovne šole Primoža  

                Trubarja in telovadnice v Laškem in Vrtca Laško 

 

SKLEP št. 430-34/2012: 

Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija Osnovne šole 

Primoža Trubarja in telovadnice v Laškem in Vrtca Laško". 

 

 

AD 6/1 Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana           

            državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 

 

SKLEP št. 041-02/2016: 

Občinski svet Laško sprejme Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 

člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta v predloženi 

vsebini. 

 

Pravila so objavljena v Uradnem listu RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016. 

 

 

AD 6/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem            

            prometu 

 

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/


OBČINA  LAŠKO 
Občinska uprava 

 

 Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40 4 
 e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220  

SKLEP št. 032-01/2016: 

Občinski svet Laško sprejeme Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu v predloženi vsebini. 

 

Sklep je bil dostavljen predlagateljem, imenovanim in Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu.  

 

 

AD 6/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne  

dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2017 

 

SKLEP št. 41010-241/2016: 

Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli:  

 Mileni Suhodolčan za dolgoletno vsestransko kulturno delovanje,  

 družini Čadej iz Curnovca za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske 

kulturne dejavnosti,  

 Kristianu Kolmanu za delovanje na glasbenem področju.  

 

Sklep je bil dostavljen predlagateljem in nagrajencem ter Odboru za družbene dejavnosti in 

društva.  

 

 

AD B6  Vprašanja in pobude 

 

 Izpostavljena je bila problematika težkega tranzita po cesti G1-5: povečuje se število 

težkih tovornih vozil, kar povzroča gnečo na cesti, poškodbe cestišča in negativno vpliva 

na zdravje občanov. Vozniki težkih tovornih vozil ne upoštevajo prometno signalizacijo, 

ki določa prepoved prometa težkih tovornih vozil – kršijo jo namerno, saj je globa za 

takšno kršitev samo 80 EUR – plačilo te globe se jim bolj splača kot pa vožnja naokoli 

po avtocesti.  

 

Občinskim svetnikom sta bila odgovora policije in ministrstva za infrastrukturo 

posredovana po e-pošti dne 25. 1. 2017.  

 

 Podan je bil predlog, da se poda pobuda za namestitev obvestilne table za bolnišnico na 

območju, ko se iz Laškega pripeljemo v Celje.  

 

Občinskim svetnikom je bil odgovor ministrstva za infrastrukturo posredovana po e-pošti 

dne 25. 1. 2017.  

 

 Podan je bil predlog, da se poda pobuda za odprtje notarske pisarne v Laškem vsaj 

enkrat na tri tedne ali enkrat na mesec.  

 

Predlog je bil posredovan notarski zbornici, odgovora še ni.  
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 Izpostavljena je bila cesta skozi vas Klenovo, ki od zadnjega neurja še ni bila sanirana; 

vas je tudi požarno ogrožena – če bo prišlo do požara, bo potreben prevoz več cistern in 

vprašanje je, če lahko cesta prenese takšno obremenitev.  

 

Odgovor je v prilogi.  

 

 

 

Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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