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    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 25. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  25. 4. 2018   

 

 

AD B3/1 Zaključna poročila za leto 2017: 
            a. Policijska postaja Laško 
            b. Knjižnica Laško 
            c. STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
            d. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče 
            e. Študentski, mladinski in otroški center Laško 

 
 
SKLEP št. 032-01/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Policijske postaje Laško v letu 2017 v 
priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Knjižnice Laško za leto 2017 v priloženi 
vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu STIK-a – Centra za šport, turizem, 
informiranje in kulturo Laško za leto 2017 v priloženi vsebini. 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije – Območnega 
združenja Laško – Radeče za leto 2017 v priloženi vsebini.  
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Študentskega, mladinskega in otroškega 
centra Laško za leto 2017 v priloženi vsebini. 
 
Sklepi so bili posredovani pripravljavcem poročil. 
 
 

AD B3/2  Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2017: 
                a. Skupnost občin Slovenije 
                b. Združenje občin Slovenije 

 
SKLEP št. 031-01/2018: 

1. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2017 
v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2017 
v predloženi vsebini. 

 
Sklepa sta bila posredovana na SOS in ZOS. 
 
 

AD B 4/1 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2017 
          4/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2018 

 
SKLEPA št. 032-10/2018: 
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I. 
1. Občinski svet Laško potrjuje Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2017. 
2. Čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 11.209,39 EUR se razporedi med druge 

rezerve iz dobička. 
II. 

1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2018 v 
predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča Nadzorni svet 
Komunale Laško, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega načrta 
in po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala narava 
dela in poslovne potrebe, prav tako lahko NS v okviru razpoložljivih sredstev in v 
primeru potrebe spremeni program investicij in naložb. 

3. Občinski svet Laško daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za 
predvidene investicije v višini 230.000 EUR. 

 
Sklepa sta bila posredovana Komunali Laško. 
 
 

AD B4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi              
               Proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih  
               komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško – skrajšani postopek 

 
SKLEP št. 41010-11/2018: 

1. Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav v občini Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav v občini Laško v predloženi vsebini. 

 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 18. 5. 2018. 
 
 

AD B 4/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo –  
                za gospodinjstva in nepridobitno dejavnost  

 
SKLEP št. 3550-01/2018: 

1. Občinski svet Laško se je seznanil z elaboratom o oblikovanju cen oskrbe s pitno 
vodo v občini Laško za leto 2017. 

2. Občinski svet Laško soglaša, da se pri ceni oskrbe s pitno vodo zniža subvencija 
omrežnine oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti na 
18,40%, tako da znaša omrežnina z vključeno števnino 10,172 EUR/mes za DN 20, 
cena vodarine pa ostaja nespremenjena in znaša 0,4868 EUR/m3 brez vodnega 
povračila. 

3. Nova višina subvencije in višina omrežnine prične veljati od 1. 6. 2018 dalje. 
 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško in objavljen na občinski spletni strani. 
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AD  B5/1 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 007-02/2018: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško 
v 1. obravnavi v predloženem besedilu. 

2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala 
pri pripravi odloka za 2. obravnavo. 

 
 

AD B5/2  Novelacija načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih  
        komunikacij naslednje generacije v Občini Laško 

 
SKLEP št. 381-01/2015: 
Občinski svet Laško sprejme novelacijo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Laško v predlagani 
vsebini. 
 
 

AD B 5/3  Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017 

 
SKLEP št. 032-07/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017 
v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan na LAS. 
 
 

AD B 6/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018 – skrajšani  
          postopek 

 
SKLEP št. 410-13/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 
2018 po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 
2018 v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 v 
predloženi vsebini.  

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 18. 5. 2018. 
 
 

AD B 6/2 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s  
                stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018 

 
SKLEP št. 478-52/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018. 
 
Sklep je bil objavljen na občinski spletni strani.  
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AD B 6/3 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 – 2. obravnava 

 
SKLEP št. 410-14/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019 v 2. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 v 
predloženi vsebini.  

3. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2019 v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 18. 5. 2018. 
 
 

AD B 6/4 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto  
               2019 

 
SKLEP št. 478-52/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2019. 
 
Sklep je bil objavljen na občinski spletni strani.  
 
 

AD B 6/5 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega  
                premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2019  

 
SKLEP št. 478-52/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega 
premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 
in jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2019. 
 
Sklep je bil objavljen na občinski spletni strani.  
 
 

AD B 6/6 Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda   
               Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva   
               in ostale pravne osebe in predlog Sklepa o redni likvidaciji Javnega zavoda  
               Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode,  
                društva in ostale pravne osebe 

 
SKLEP št. 477-01/2018: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za 
zavode, društva in ostale pravne osebe, po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za 
zavode, društva in ostale pravne osebe, v predlagani vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme Sklep o redni likvidaciji Javnega zavoda Sedmica 
Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale 
pravne osebe, v predlagani vsebini. 
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Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 18. 5. 2018. 
 
 

AD B 7/1 Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih  
                skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško – skrajšani  
                postopek 

 
SKLEP št. 007-05/2010: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov 
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško po 
skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov 
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško v 
predloženi vsebini.  

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 18. 5. 2018. 
 
 

AD B 7/2 Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve  
                2018 v Občini Laško 

 
SKLEP št. 041-01/2018: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve 2018 v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 18. 5. 2018. 
 
 

AD B 8 Vprašanja in pobude 

 
Odgovori so v prilogi. 

 

 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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