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O B Č I N S K I   S V E T  L A Š K O 

 
Predlagam, da Občinski svet Laško obravnava naslednjo 
 
ZADEVO:  PREDLOG OKVIRNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA 
LAŠKO IN ROKOVNIKA ZA LETO 2012 Z REALIZACIJO PROGRAMA DELA  
OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2011  
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Dimitrij Gril 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
- 25. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/08, 50/10) 

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in 
rokovnik za leto 2012 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2011 v 
predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 
Po določilih poslovnika o delu občinskega sveta je vsako leto potrebno pripraviti program 
dela občinskega sveta. Okvirni program dela pripravi župan po posvetovanju s 
podžupanoma, predsedniki delovnih teles in direktor občinske uprave. Sprejem okvirnega 
programa dela predlaga svetu župan. Župan uvršča posamezna vprašanja na dnevni red sej 
sveta na podlagi programa dela in po posvetu z direktorjem občinske uprave in 
podžupanoma. 
 
Program dela je skozi vse leto odprt za pobude, da se vanj tudi med letom vključuje 
obravnava aktualnih vprašanj, ki jih je potrebno glede na oceno razmer in trenutnih potreb v 
občini obravnavati in kot take vključevati v dnevne rede sej občinskega sveta. Okvirni 
program dela tako vsebuje naloge z vsebinskega področja, kot naloge z normativnega 
področja in predstavlja enega od pogojev za učinkovito, kvalitetno in pregledno delo 
občinskega sveta. 
 
Programu je priložena tudi realizacija dela občinskega sveta iz preteklega leta, ki zajema 
zadeve, ki so bile obravnavane na sejah občinskega sveta. Iz realizacije je razvidno, da je 
občinski svet v preteklem letu obravnaval tudi zadeve, ki so bile naknadno vključene v delo 
sveta. Tako je bilo na vsebinskem delu dodatno obravnavanih 17 zadev, na normativnem 
delu pa 4 zadeve. Od predvidenih zadev v programu dela za leto 2011 je občinski svet na 
vsebinskem področju obravnaval vse predvidene zadeve, na normativnem področju pa ni 
obravnaval  15 zadev. 
 
 
                                                                                                             Župan Občine Laško 
                                                                                                                Franc ZDOLŠEK 
 



OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 032-01/2012 
Datum: 21.02.2012 
 
 
Občinski svet Laško na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 
17/2010, 45/2011) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (Uradni list RS, št. 
2/2008, 50/2010) na svoji 10. redni seji, dne 29.02.2012, sprejel 
 
 
 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2012 

 
I. VSEBINSKO PODROČJE 

 
1. Okvirni program dela Občinskega sveta Laško za leto 2012 z realizacijo programa 

dela Občinskega sveta Laško za leto 2011 
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2012 (2x) 
3. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2012 
4. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2011 
5. Letna poročila javnih zavodov in drugih institucij za leto 2011 
6. Poročilo o delu uredniškega odbora Laškega biltena za leto 2011 
7. Letni program športa v Občini Laško za leto 2013 
8. Poročila o zaključku investicij 
9. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije 
10. Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško 
11. Spremembe in dopolnitve Odloka o javnih vodovodih v Občini Laško 
12. Program oskrbe s pitno vodo za Občino Laško za leto 2013 
13. Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda Občine Laško za leto 2013  
14. Premoženjsko pravne zadeve 
15. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 
16. Podelitev priznanj  

 
 

II. NORMATIVNO PODROČJE 
 

1. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012 z razvojnimi načrti in letnim 
programom prodaje stvarnega in finančnega premoženja  

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2011 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2012 
4. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 
5. Odlok o občinskih cestah v Občini laško 
6. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) 
7. Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Kare za stanovanja (ZN KS2)  
8. Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Kare za centralne dejavnosti 

Laško (OPPN KC1a) 
9. Spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN KP 2/1 (obrtna cona) 
10. Odlok o OPPN za del KS3 
11. Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra 

 



 
12. Odlok o izgradnji javne infrastrukture na območju Laško-jug  
13. Sklep o spremembi in uskladitvi višine cene storitve javne službe odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

14. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v Občini Laško 
15. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2013 
16. Sklep o zmanjšanju popusta omrežnine za javno vodovodno omrežje 
17. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih vod v Občini Laško 
18. Odlok o spremembi mej med naselji in o spremembi mej med krajevnimi skupnostmi 
19. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih 

naprav (MKČN) 
20. Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 
21. Program urejanja avtobusnih postajališč v Občini Laško 
22. Spremembe in dopolnitve Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v 

lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na 
nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 

23. Pravilnik o sofinanciranju raziskovalnih projektov osnovnošolcev 
24. Sklep o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu 
25. Sklep o uskladitvi cen programov JZ Vrtec Laško 
26. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško 
27. Odlok o spremembi mej med naselji in o spremembi mej med krajevnimi skupnostmi 

Laško, Marija Gradec in Rečica 
28. Pravilnik o celostni grafični podobi Občine Laško 

 
            
                  Župan Občine Laško 
                     Franc ZDOLŠEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O K O V N I K   2 0 1 2 
 
 
 
V letu 2012 je predvidenih 5 rednih ter slavnostna seja občinskega sveta, in sicer: 
 
 

• 10. seja:  29. februar 
 
• 11. seja:   25. april 
 
• 12. seja:   20. junij 
 
• 13. seja:  26. september 
 
• slavnostna seja: 7. november 
 
• 14. seja:  12. december 

 
 
Glede na predvidene datume sej občinskega sveta bodo delovna telesa občinskega sveta 
zasedala v naslednjih terminih: 
 

 
• 15. in 16. februar 
 
• 11. in 12. april 

 
• 6. in 7. junij 
 
• 12. in 13. september 

 
• 28. in 29. november 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



OBČINA LAŠKO 
OBČINSKI SVET LAŠKO 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Šifra: 032-01/2012 
Datum: 21.02.2012 
 
 

REALIZACIJA OKVIRNEGA PROGRAMA DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2011 

 
 

I. VSEBINSKO PODROČJE 
 
zap. 
št. 

t e m a r e a l i z a c i j a 

1. Okvirni program dela Občinskega sveta Laško za leto 2011 
z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 
2010 

4. seja – 02.03.2011 
 

2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2011 
(1x)  

8. seja – 28.09.2011 
 

3. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2011 
 

5. seja – 13.04.2011 
 

4. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2010 
 

5. seja – 13.04.2011 
 

5. 
 

Letna poročila javnih zavodov za leto 2010:  
- Vrtec Laško, OŠ PT Laško, OŠ AA Rimske Toplice, 

Glasbena šola Radeče, ZD Laško, PP Laško, SPV, 
CSD Laško, Knjižnica Laško, JSKD Laško, STIK 

 
 
 
5. seja – 13.04.2011 

6. Poročilo o delu uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2010 

5. seja – 13.04.2011 
 

7.  Letni program športa v Občini Laško za leto 2011 
 

4. seja – 02.03.2011 
 

8.  Letni program športa v Občini Laško za leto 2012 9. seja – 14.12.2011 
9. Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 

2011 
9. seja – 14.12.2011 
 

10. Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za 
naložbo »Ureditev vaškega jedra Mala Breza« in »Obnova 
kartuzijske Pristave« 

 
8. seja – 28.09.2011 
 

11. Premoženjsko pravne zadeve 4. seja – 02.03.2011 
5. seja – 13.04.2011 
6. seja – 25.05.2011 
7. seja – 22.06.2011 
8. seja – 28.09.2011 
9. seja – 14.12.2011 

12. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 
 

2. dopisna seja – 
17.02.2011 
4. seja – 02.03.2011 
5. seja – 13.04.2011 
6. seja – 25.05.2011 
8. seja – 28.09.2011 
9. seja – 14.12.2011 

13. Podelitev priznanj Antona Aškerca 1. dopisna seja – 



24.01.2011 
14. Podelitev občinskih priznanj 8. seja – 28.09.2011 
 
             

DODATNO OBRAVNAVANO 
15. Sklep o potrditvi lokacije za gradnjo stanovanjskega objekta 

na zemljišču s parc. št. 1652/6, k.o. Trobni Dol 
4. seja – 02.03.2011 
 

16. Sklep o začasnem prenehanju delovanja PŠ Reka 4. seja – 02.03.2011 
 

17. Poročilo o poslovanju JNS OL v obdobju od 1. 1. do 24. 6. 
2010 

5. seja – 13.04.2011 

18.  Sklep o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za 
potrjevanje investicijske dokumentacije 

5. seja – 13.04.2011 
 

19.  Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem 
volilne kampanje za lokalne volitve 2010 

5. seja – 13.04.2011 
 

20.  Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010 v 
Občini Laško 

5. seja – 13.04.2011 
 

21. Informacija o arbitražni odločbi med Občino Laško ter WTE 
Wassertechnik GmbH Essen in Storitvenim podjetjem Laško, 
d.o.o. 

6. seja – 25.05.2011 

22. Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za 
odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda 

6. seja – 25.05.2011 

23. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
vode za leto 2011 

6. seja – 25.05.2011 

24. Informacija v zvezi z urejanjem parka Thermane Laško, d. d., 
med Kulturnim centrom in objektom zdravilišča 

6. seja – 25.05.2011 

25. Informacija župana o pričetku poklicnega opravljanja svoje 
funkcije 

6. seja – 25.05.2011 

26. Informacija o moratoriju v sporu med Občino Laško in WTE 
GMBH WASSERTECHNIK in Storitvenim podjetjem Laško 
d.o.o. 

7. seja – 22.06.2011 
 
9. seja – 14.12.2011 

27. Poročilo o stanju in gibanju dolga iz naslova najemnin in 
obratovalnih stroškov na dan 22.11.2011 

9. seja – 14.12.2011 

28. Informacija o prodaji delnic družbe Thermana d.d. 9. seja – 14.12.2011 
29. Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012 9. seja – 14.12.2011 
30. Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2012 9. seja – 14.12.2011 
31. Soglasje k Statutu KS Rečica 9. seja – 14.12.2011 
 
 

II. NORMATIVNO PODROČJE 
 
zap. 
št. 

t e m a r e a l i z a c i j a 

1. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012 z razvojnimi 
načrti in letnim programom prodaje stvarnega in finančnega 
premoženja 

7. seja – 22.06.2011 
(1. obravnava) 
9. seja – 14.12.2011 
(2. obravnava) 

2. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013 z razvojnimi 
načrti in letnim programom prodaje stvarnega in finančnega 
premoženja 

7. seja – 22.06.2011 
(1. obravnava) 
9. seja – 14.12.2011 
(2. obravnava) 

3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 
2010 

5. seja – 13.04.2011 

4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2011 7. seja – 22.06.2011 



5. Odlok o Programu prodaje finančnega premoženja Občine 
Laško za leti 2011 in 2012  

4. seja – 02.03.2011 
  

6. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Sedmica Laško, 
finančno računovodske in svetovalne storitve za zavode in 
društva 

4. seja – 02.03.2011 
 (1. obravnava) 
6. seja – 25.05.2011 
 (2. obravnava) 

7. Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Kartuzija Jurklošter  

4. seja – 02.03.2011 
 (2. obravnava) 

8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško 

4. seja – 02.03.2011 
 (2. obravnava) 

9.  Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Laško 4. seja – 02.03.2011 
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih 

pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju 
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju 
najemnin 

6. seja – 25.05.2011 

11. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 
 

6. seja – 25.05.2011 

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih Občine Laško 

7. seja – 22.06.2011 

13. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 7. seja – 22.06.2011 
(1. obravnava) 
8. seja – 28.09.2011 
(2. obravnava) 

14. Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško 

7. seja – 22.06.2011 
(1. obravnava) 
8. seja – 28.09.2011 
(2. obravnava) 

15. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in 
meteorne vode v občini Laško 

7. seja – 22.06.2011 
(1. obravnava) 
9. seja – 14.12.2011 
(2. obravnava) 

16. Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju 
občine Laško 

7. seja – 22.06.2011 
(1. obravnava) 
8. seja – 28.09.2011 
(2. obravnava) 

17. Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad 
Laškim 

8. seja – 28.09.2011 
 

18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju občine Laško 

8. seja – 28.09.2011 
 

19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško 

8. seja – 28.09.2011 
 

20. Odlok o turistični taksi v občini Laško 9. seja – 14.12.2011 
21. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije 9. seja – 14.12.2011 
22. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za leto 2012 9. seja – 14.12.2011 
23. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2012 

 
9. seja – 14.12.2011 

24. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 

9. seja – 14.12.2011 

25. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini 
Laško 

9. seja – 14.12.2011 

26. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 

9. seja – 14.12.2011 



27. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni 
denarni pomoči za študij v tujini 

9. seja – 14.12.2011 

28. Sklep o soglasju k spremembi cene socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu za leto 2011 

6. seja – 25.05.2011 

     
 

DODATNO OBRAVNAVANO 
29. Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za 
leto 2011 in Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega 
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Laško 
za leto 2011 

4. seja – 02.03.2011 
 
 
5. seja – 13.04.2011 
(2. dopolnitev) 

30. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Laško 

4. seja – 02.03.2011 
 
8. seja – 28.09.2011 

31. Sklep o odpovedi sejnine v humanitarne namene 6. seja – 25.05.2011 
32. Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev občine 
Laško 

8. seja – 28.09.2011 

 


