
 
 
 

 

Številka: 032-12/2022 
Datum: 26. 9. 2022 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 20. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  22. 6. 2022 

 
 

AD B 3/1 Letno poročilo Rdečega križa RS, OZ Laško – Radeče, za leto 2021 

 
SKLEP št. 032-06/2022: 
Občinski svet Laško se je seznanil z Letnim poročilom Rdečega križa Slovenije, Območnega 
združenja Laško – Radeče, za leto 2021 v priloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen pripravljavcu poročila. 
 
 

AD B 3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  
                lekarniškega zavoda Celjske lekarne – skrajšani postopek  

 
SKLEP št. 007-06/2022: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne sprejme po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne v predloženi vsebini. 

 
Ko bodo odlok sprejele še ostale občine, bo objavljen v Uradnem listu RS. 
 
 

AD B 4/1  Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje od januarja do decembra  
                 2021 

 
SKLEP št. 303-02/2022: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju ORP Osrednje Celjsko za obdobje od 
januarja do decembra 2021 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil dostavljen pripravljavcu poročila. 
 
 

AD B   4/2 Informacija v zvezi z aktivnostmi JZP "Revitalizacija objekta bivše podružnične  
                  šole Reka" in predlog za podaljšanje pogodbenega obdobja 

 
SKLEP št. 430-31/2022: 

1. Občinski svet Laško se je seznanil s prošnjo koncesionarja Zavod inštitut za 
aplikativno mikologijo in biotehnologijo, Vegova 26, 3000 Celje, za podaljšanje 
prehodnega obdobja obnove bivše podružnične šole Reka in upoštevaje predloženo 
dokumentacijo, ugotovitve komisije koncedenta in cenitveno poročilo na dan 18. 5. 
2022, soglaša s podaljšanjem roka za izvedbo obnove objekta in podaljšanjem 
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koncesijske pogodbe za maksimalno dopustno obdobje, ki znaša 7,5 let oz. skupno 
22,5 let. 

2. Občinski svet Laško pooblašča strokovne službe, da v sodelovanju s pripravljavcem 
koncesijskega akta pripravijo Aneks št. 2 h pogodbi partnerstva za izvedbo projekta 
"Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka, št. 430-31/2017-20 z dne 18. 5. 
2022 in župana Občine Laško pooblašča za njegov podpis. 

 
Sklep je bil dostavljen koncesionarju. 
 
 

AD B   5/1  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022 – skrajšani  
                   postopek 

 
SKLEP št. 410-14/2022: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022 
po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022 
v predloženi vsebini.  

3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 
(rebalans 1/2022) v predloženi vsebini.  

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 89/22 z dne 1. 7. 2022. 
 
 

AD B  5/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2023 – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 410-11/2022: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2023 v 1. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026 v 1. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

 
 

AD B  5/3  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1743/2 in 1744, obe  
                  k. o. Sedraž 

 
SKLEP št. 478-02/2022: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1743/2 in 
1744, obe k. o. 1028 Sedraž, v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 89/22 z dne 1. 7. 2022. 
 
 

AD B 5/4  Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022  
                 v Občini Laško 

 
SKLEP št. 041-03/2022: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve 2022 v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 89/22 z dne 1. 7. 2022. 
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AD B 6/1  Predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško  
                 d.o.o. -  2. obravnava 

 
SKLEP št. 007-04/2022: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala 
Laško d.o.o. v 2. obravnavi v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 89/22 z dne 1. 7. 2022. 
 
 

AD B  6/2  Predlog Odloka o OPPN za območje EUP LAU-73 - del 

 
SKLEP št. 3504-01/2019: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
EUP LAU-73 – del v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 89/22 z dne 1. 7. 2022. 
 
 

AD B  6/3  Predlog Avtentične razlage druge alineje petega odstavka naslova KARE 6,  10.  
                  člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško  

 
SKLEP št. 350-03/2020: 
Občinski svet Laško sprejme Avtentično razlago druge alineje petega odstavka naslova 
KARE 6 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško v predloženem 
besedilu. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 89/22 z dne 1. 7. 2022. 
 
 

AD B 7 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja: 
 

- Danijela Bevk Knez - MMOL: 
o ali se v vrtcu – enoti Laško v okviru letos predvidene sanacije razmišlja tudi o montaži 

klimatskih naprav (vsaj v zgornjih nadstropjih, kjer so razmere nevzdržne)? 
- Marjan Kozmus – SD:  

o na kolesarski poti iz Celja do Laškega je del, ki gre na Svetino, v katastrofalnem stanju 
(polno je lukenj) in ga je treba čim prej sanirati; 

- Janko Cesar – SLS: 
o predlog, da se pripravi poročilo o izvedenih projektih v zvezi s participativnim 

proračunom po posameznih krajevnih skupnostih; 
o kdaj se bo začela sanacija ceste Lažiše - Lešje (meja občina Dobje)? Prevoznost je 

res v slabem stanju … 
- Robert Medved – SDS: 

o kako je sedaj z izgradnjo novih parkirnih mest pri novem prizidku in starem delu ZD 
Laško? 

o pobuda za namestitev aktivnih informativnih panojev za turiste npr. na občinsko 
zgradbo, v Rimskih Toplicah, … 

- Štefanija Pavčnik – SDS: 
o pobuda za namestitev klime v večnamenski dvorani v Gasilskem domu v Rimskih 

Toplicah; 
o pobuda za ureditev ceste v Lokavcu na odseku Lokavec – Maček; 
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Odgovori so v prilogah. 

 
 
                 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek, l. r. 
 
















