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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
 
 
 
Predlagam, da komisija na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO:    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
                    delovnem področju občinske uprave občine Laško – 1. obravnava 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
Občinski svet občine Laško je v skladu z določili Statuta občine Laško pristojen za sprejemanje 
splošnih aktov občine, med katerimi je tudi Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske 
uprave občine Laško. 
 
Cilj, ki ga zasleduje priprava sprememb in dopolnitev tega odloka je predvsem drugačna  
razporeditev posameznih področij dela po novoustanovljenih oddelkih. Dosedanja razporeditev 
področij dela po treh uradih se je izkazala za neučinkovito. Predlog sprememb in dopolnitev tega 
odloka stremi k večjemu nadzoru dela po posameznih področjih in bolj smiselni razporeditvi dela 
po oddelkih.  
 
Na podlagi sprememb in dopolnitev odloka, bo župan sprejel nov Pravilnik o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Laško.  
 
V kolikor na 1. obravnavi ne bo bistvenih pripomb, predlagamo, da se na isti seji opravi tudi druga 
obravnava in se spremembe odloka sprejme v predloženi vsebini. 
     
                
 
 
 
                                                                                                                Franc Zdolšek 
                      župan 
 
 
 
Priloga: 

- predlog odloka. 
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1. OBRAVNAVA 
 
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in  21. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Laško na ___. seji __________ 2017 sprejel  
 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju  
                                                           občinske uprave občine Laško 
 

1. člen 
 

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Laško, (UL RS, št. 100/2003, 
33/2007, 80/11), se spremeni: 
 
v 8. členu, ki se na novo glasi: 
 
V občinski upravi se naloge, s katerimi se zagotavlja izvrševanje funkcij uprave, opravljajo v 
notranjih organizacijskih enotah, oblikovanih za posamezne sklope delovnih področij. 
 
Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote: 
1. Kabinet župana: 
2. Oddelek za družbene dejavnosti, premoženjske in splošne zadeve 
3. Oddelek za proračun in javne finance 
4. Oddelek za gospodarske dejavnosti 
5. Oddelek za okolje in prostor 
6. Režijski obrat 
 

2. člen 
 
9. člen se spremeni in na novo glasi: 
 
1. Kabinet župana opravlja naslednje naloge: 

 administrativne naloge,  

 občinski svet, njegova delovna telesa in krajevne skupnosti, 

 odnosi z javnostmi, 

 protokol, 

 lokalne volitve, 

 druge naloge. 
 
2. Oddelek za družbene dejavnosti, premoženjske in splošne zadeve opravlja naslednje naloge: 

 predšolska vzgoja, osnovno in glasbeno šolstvo ter izobraževanje odraslih, 

 šport, 

 socialno varstvo in varstvo starejših, 

 zdravstvo, 

 kultura in kulturna dediščina, delo društev in javnih zavodov, 

 kadrovske zadeve, 

 premoženjskopravne zadeve, 

 stanovanjske zadeve, 

 informacijske naloge, 

 glavna pisarna, 



 druge naloge. 
 

3. Oddelek za proračun in javne finance opravlja naslednje naloge: 

 proračun in zaključni račun občine, 

 premoženjska bilanca občine, 

 računovodske naloge za občinski proračun, javne zavode, krajevne skupnosti, 

 druge naloge. 
 
4. Oddelek za gospodarske dejavnosti 

 državni in evropski projekti, 

 razpisi, 

 javna naročila, 

 turizem, kmetijstvo, podjetništvo, 

 druge naloge. 
 
5. Oddelek za okolje in prostor 

 prostorski načrti in posegi v prostor,  

 občinske investicije in investicijsko vzdrževanje, 

 stavbna zemljišča, komunalni prispevek, 

 zaščita in reševanje, 

 druge naloge. 
 
6. Režijski obrat 

 gospodarske javne službe, 

 urejanje prometa. 
 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-02/2017 
Laško, dne ______________. 
 
 
 
 
                                                                                                                 Župan 
                                                                                                            Občine Laško 
                                                                                                            Franc Zdolšek l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


