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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-17/2013 
Datum: 13. 2. 2014 
 
     

O B Č I N S K I    S V E T 
REALIZACIJA SKLEPOV 20. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

Z DNE  18. 12. 2013 
 
 
AD B1/1  Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta 
 
SKLEP št. 032-19/2013: 

1. Občinski svet Laško potrjuje mandat Milene Počivalšek, rojene 
19.02.1946, stanujoče Globoko 8g, Rimske Toplice. Mandat ji prične teči 
s trenutkom potrditve. 

2. Občinski svet Laško za nadomestnega člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Matjaža Pikla.  

3. Občinski svet Laško za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije 
imenuje Jožeta Kotnika. 

 
 
AD B1/2   Predlog Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Laško 
 
SKLEP št. 081-03/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Laško v 
predloženi vsebini. 
 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/2013, z dne 30.12.2013. 
  
 
AD B1/3    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2014 
 
SKLEP št. 41010-188/2013: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli: 

• Bogomili Košec Kajtna za ohranjanje kulturne dediščine in vsestransko 
kulturne delovanje, 

• Travici Maleš Grešak za ohranjanje kulturne dediščine, 
• Francu Mačku za delovanje na glasbenem področju in izobraževanje mladih in  
• Ivanu Kušerju za dolgoletno delo v ljubiteljski kulturi. 

 
Sklepi so bili dostavljeni nagrajencem in predlagateljem. 
 
 
AD  B1/4  Predlog Sklepa o odpovedi sejnine v humanitarne namene 
 
SKLEP št. 032-19/2013: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se decembrska sejnina vseh članov 
Občinskega sveta Laško in župana (višina ene sejnine se odbije od županove plače in 
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plačila podžupanov, ki ne prejemajo sejnine) nameni osnovnima šolama (OŠ Primoža 
Trubarja Laško in OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice) za projekt Podari malico. 
 
 
AD B 1/5  Popravek mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Laško 
 
SKLEP št. 032-19/2013: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje, da se za direktorico Centra za socialno 
delo imenuje Polonco Teršek, prof. defektologije, stanujočo Poženelova ulica 1, Laško, 
in sicer za petletno mandatno obdobje od 25.10.2013 do 25.10.2018. 
Pozitivno mnenje se izdaja glede na njeno preteklo delo na CSD Laško, kjer je 
namenjala velik poudarek sodelovanju z okoljem in preventivnim programom ter glede 
na program dela, iz katerega je izhajala iz potreb uporabnikov v okolju, njihovem 
zadovoljstvu ter učinkovitem zagotavljanju njihovih potreb.  
 
Sklep je bil dostavljen direktorici CSD Laško in Svetu zavoda CSD Laško. 
 
 
AD B2/1  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2014 – 2. obravnava 
 
SKLEP št. 410-6/2013: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014 v 2.   
    obravnavi v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017 v 
    predloženi vsebini. 
3. Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
    Laško v letu 2014 v predloženi vsebini. 
4. Občinski svet Laško sprejme Kadrovski načrt za leto 2014. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/2013, z dne 30.12.2013. 
 
 
AD B 2/2 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore  
                in kmetijska zemljišča v letu 2014 
 
SKLEP št. 3528-7/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za 
poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2014. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/2013, z dne 30.12.2013. 
 
 
AD B 2/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013  
 
SKLEP št. 007-10/2011: 
Občinski svet Laško je seznanjen z izdanimi sklepi o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve od 01.09.2013 do 15.11.2013. 
 
 
AD B 2/4 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja  
 
SKLEP št. 3523-102/2013: 
Občinski svet Laško se je seznanil z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja.  
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AD B 3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju  
                komunalne in padavinske odpadne vode v občini Laško – skrajšani postopek 
 
SKLEP št. 007-05/2011: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Laško sprejme po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško v 
predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/2013, z dne 30.12.2013. 
 
 
AD B 3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za   
                proizvodno – obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) – 1. obravnava  
 
SKLEP št. 351-28/2007: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 v 1. obravnavi. 
 
 
AD B 3/3 Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske      
                vode za leto 2014  
 
SKLEP št. 354-41/2013: 
Občinski svet Laško sprejme in potrjuje program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode za leto 2014. 
 
Sklep je bil dostavljen Komunali Laško. 
 
 
AD B 3/4 Predlog Programa vodooskrbe s pitno vodo za leto 2014 
 
SKLEP št. 3550-02/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Program vodooskrbe s pitno vodo za leto 2014. 
 
Sklep je bil dostavljen Pivovarni Laško. 
 
 
AD B 3/5 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske  
                gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov  
 
SKLEP št. 354-07/2006: 
1. Občinski svet Laško potrjuje elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev: 
Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov je 0,0519 EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,02905 EUR/kg in 
- cena storitve 0,02289 EUR/kg. 



 4 

Cene stopijo v veljavo s 01.01.2014. 
 
Sklep je bil dostavljen Simbiu. 
 
 
AD B 3/6 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske  
                gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
             
SKLEP št. 354-07/2006: 
1. Občinski svet Laško potrjuje elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne  
občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v 
predloženi vsebini. 
 
2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene storitev: 
Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 
0,07843 EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,02601 EUR/kg in 
- cena storitve 0,05242 EUR/kg. 

Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je 0,07481 
EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,04590 EUR/kg in 
- cena storitve 0,02891 EUR/kg. 

Cene stopijo v veljavo s 01.01.2014. 
 
Sklep je bil dostavljen Simbiu. 
 
 
AD B 3/7 Predlog Elaborata o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih  
                odpadkov v občini Laško  
 
SKLEP št. 354-45/2013: 
1. Občinski svet Laško sprejme Elaborat o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v občini Laško v predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Laško potrjuje cene zbiranja in odvoza odpadkov v občini Laško: 
Cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov je 
0,194 EUR/kg brez DDV, od tega je: 

- cena javne infrastrukture: 0,030 EUR/kg brez DDV, 
- cena storitve: 0,164 EUR/kg brez DDV. 

Cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza bioloških odpadkov je 0,214 
EUR/kg brez DDV, od tega je: 

- cena javne infrastrukture: 0,056 EUR/kg brez DDV, 
- cena storitve: 0,158 EUR/kg brez DDV. 

Cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadne embalaže je 0,354 EUR/kg 
brez DDV, od tega je: 

- cena javne infrastrukture: 0,012 EUR/kg brez DDV, 
- cena storitve: 0,342 EUR/kg brez DDV. 

3. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se cene zbiranja in odvoza odpadkov v 
občini Laško uveljavijo s 01.01.2014. 
 
Sklep je bil dostavljen Komunali Laško. 
 
 
AD B 3/8 Odstop od izvedbe javnega naročila "Obnova JP 700701 Trobni dol-Tovornik" 
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SKLEP št. 430-07/2013: 
Občinski svet Laško daje soglasje k odstopu od izvedbe javnega naročila "Obnova JP 
700701 Trobni dol – Tovornik".  
 
 
AD B 4/1 Predlog Letnega programa športa za leto 2014 
 
SKLEP št. 671-01/2013: 
Občinski svet Laško sprejme Letni program športa v Občini Laško za leto 2014 v 
predloženi vsebini. 
 
Letni program športa je bil objavljen na občinski spletni strani. 
 
 
AD B 4/2 Predlog Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti  
                invalidov v občini Laško za obdobje 2014-2017 
 
SKLEP št. 141-01/2009: 
1. Občinski svet Laško sprejme analizo položaja invalidov v Občini Laško. 
2. Občinski svet Laško sprejme Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih 
možnosti invalidov v Občini Laško za obdobje 2014-2017. 
3. Občinski svet Laško pooblašča župana, da sprejme sklep o ustanovitvi Sveta za 
invalide ter imenuje njegove člane. 
 
Župan je sprejel sklep o ustanovitvi Sveta za invalide ter imenoval njegove člane. Društvo 
invalidov se je prijavilo na razpis za pridobitev listine Občina po meri invalidov.  
 
 
AD B 4/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije »Glasbena šola Laško-Radeče«  
 
SKLEP št. 600-03/2013: 
1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Obnova Glasbene šole" v 
predloženi vsebini. 
2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ Glasbena šola Laško – 
Radeče. 
 
Sklep je bil dostavljen Glasbeni šoli Laško-Radeče. 
 
 
AD B5  Vprašanja in odgovori 
 

• Izpostavljena je bila gradbena jama pri kartuziji Jurklošter, ki še vedno ni zasuta; ker 
ni zaščitena obstaja nevarnost, da kdo zdrsne v jamo in se poškoduje. Pojasnjeno je 
bilo, da so sredi poletja arheologi izkopali jamo cca 10 x 13 m, globine cca 1,7 m. 
Popisi del so že narejeni, občina bo pridobila ponudbe, tako da se bodo dela lahko 
izvedla.  

 
Dela bodo predvidoma zaključena do konca meseca februarja 2014. 

 
• Izpostavljena je bila višina hitrostne ovire oz. t. i. "ležečih policajev" pri pivnici, kar bi 

moral obravnavati SPV. Grbina, ki je na poti po klancu navzdol, je previsoka, saj na 
njej avto podrsa, kar je lahko posebej problematično v primeru zasneženega cestišča. 
Grbino bi bilo treba znižati vsaj za polovico.  
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Hitrostna ovira se je že znižala. 
 

 

 
Župan Občine Laško 
   Franc ZDOLŠEK 

 


