
OBČINA LAŠKO 
         ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 

 
Številka: 032-04/2016  
Datum:  27. 1. 2016 

 
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 2016 Z REALIZACIJO PROGRAMA 
DELA  OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2015  

 
Predstavnica predlagatelja na seji: Sandra Barachini, direktorica občinske uprave 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Gradivo obravnavali:  

 Odbor za gospodarski razvoj občine dne 17. 2. 2016 

 Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 17. 2. 2016  

 Odbor za družbene dejavnosti in društva dne 17. 2. 2016 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) 

 25. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – 
UPB1) 

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za 
leto 2016 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2015 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 podžupanom, 
predsedniki delovnih teles in direktorico 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 direktorico občinske uprave in podžupanom. 
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.  
                                                                                                               Župan Franc Zdolšek 
 
 
 
 
 



OBČINA LAŠKO 
OBČINSKI SVET LAŠKO 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-04/2016 
Datum: 11. 2. 2016 
 
 

REALIZACIJA PROGRAMA DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2015 

 
 

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 2015 
z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 
2014 

5. seja – 1.4.2015 

2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2015 

 od 1.1.2015 do 30.6.2015 

 
8. seja – 30.9 2015 

3. Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve  
 

5. seja – 1.4.2015 
9. seja – 25.11.2015 

4. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2015 5. seja – 1.4.2015 

5. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2014 5. seja – 1.4.2015 

6. 
 

Letna poročila javnih zavodov in drugih institucij za leto 
2014 

5. seja – 1.4.2015 
6. seja – 27.5.2015 
7. seja – 1.7.2015 
8. seja – 30.9 2015 

7.  Letna poročila ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb 
za leto 2014 

 

8. Letni program športa v Občini Laško za leto 2015 10. seja – 23.12.2015 

9.  Poročila o zaključku investicij  

 Kanalizacija Laško 

 Obnova LC 200140 Reka-Ojstro 

 Obnova LC 200030 Rimske Toplice-Povčeno 

 
5. seja – 1.4.2015 
8. seja – 30.9 2015 
10. seja – 23.12.2015 

10. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije 

 za obdobje od 1.11.2014 do 30.4.2015 

 za obdobje od 1.5.2015 do 30.11.2015 

 
6. seja – 27.5.2015 
10. seja – 23.12.2015 

11. Odstop od pogodb po ZJN 

 Razširitev hodnika za pešce skozi Laško ob cesti 
G1-5/0328od km 10+515 do km 10+995 

5. seja – 1.4.2015 

12. Premoženjsko pravne zadeve  

13. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 

 Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda STIK 
Laško (predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov 
zainteresirane javnosti) 

 Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Laško 

 Sklep o imenovanju direktorja JP Komunale Laško 

 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Laško 

 
5. seja – 1.4.2015 
 
 
5. seja – 1.4.2015 
6. seja – 27.5.2015 
6. seja – 27.5.2015 
 

14. Podelitev priznanj  

 Sklep o podelitvi občinskih priznanj 

 
8. seja – 30.9 2015 



 Sklep o podelitvi priznanj Antona Aškerca 10. seja – 23.12.2015 

15.  Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem 
volilne kampanje za lokalne volitve 2014 

5. seja – 1.4.2015 

16. Poročilo o realizaciji akcijskega načrta "Občina po meri 
invalidov" za leto 2015 

9. seja – 25.11.2015 

 
DODATNO OBRAVNAVANO 

1.  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško 
za leto 2015 

 I. dopolnitev 

 II. dopolnitev 

 III. dopolnitev 

 
 
5. seja – 1.4.2015 
7. seja – 1.7.2015 
8. seja – 30.9 2015 

2.  Strategija razvoja in trženja turizma za Občino Laško 2020 6. seja – 27.5.2015 

3.  Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014 6. seja – 27.5.2015 

4.  Končno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014 RDO 
Dežela Celjska 

6. seja – 27.5.2015 

5.  Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme Savinjske 
Regije 2012/2013 

6. seja – 27.5.2015 

6. Sklep o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za 
potrjevanje investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 
2014-2018 

6. seja – 27.5.2015 

7. Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja 

6. seja – 27.5.2015 

8. Soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Občino Laško, 
Storitvenim podjetjem Laško, d. o. o., in WTE Wassertechnik 
GmbH 

6. seja – 27.5.2015 

9. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško 8. seja – 30.9.2015 

10. Spremembe NRP za obdobje 2015 do 2018 8. seja – 30.9 2015 

11.  Memorandum tretja razvojna os – osrednji del 8. seja – 30.9 2015 

12.  Sklep o pobudi za spremembo Zakona o izvrševanju 
proračuna RS za leti 2016 in 2017 

10. seja – 23.12.2015 

 
 

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 2016 z razvojnimi 
načrti in letnim programom prodaje stvarnega in finančnega 
premoženja 

9. seja – 25.11.2015 
10. seja – 23.12.2015 

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 
2014 

5. seja – 1.4.2015 

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 
 

7. seja – 1.7.2015 

4. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN)  

5.  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) 
za del stanovanjskega območja KS3 Rečica Debro 

8. seja – 30.9 2015 
9. seja – 25.11.2015 

6.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem 
načrtu ureditve reke Savinje na odseku ovinek Marija Gradec 
– vključno z ovinkom Udmat 

5. seja – 1.4.2015 

7.  Spremembe in dopolnitve odlokov o izvajanju obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

 Spremembe in dopolnitve Odloka o izvajanju obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 

 
 
7. seja – 1.7.2015 



komunalnimi odpadki na območju Občine Laško 

8. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra  

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest 

10. seja – 23.12.2015 

10. Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja 

 

11. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za namen 
subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN) 

6. seja – 27.5.2015 

12. Novelacija Lokalnega energetskega koncepta Občine Laško 5. seja – 1.4.2015 

13. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko 
obdobje 2015-2020 

6. seja – 27.5.2015 
7. seja – 1.7.2015 

14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za 
podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na 
območju občine Laško   

5. seja – 1.4.2015 

15.  Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v 
Občini Laško 

5. seja – 1.4.2015 
6. seja – 27.5.2015 

16. Sklep o znižanju subvencije omrežnine za neprofitno 
dejavnost 

5. seja – 1.4.2015 
6. seja – 27.5.2015 

17.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih 
pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju 
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju 
najemnin 

5. seja – 1.4.2015 

18.  Sklep o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev – pomoč 
družini na domu 

6. seja – 27.5.2015 
 

19. Sklep o uskladitvi cen programov JZ Vrtec Laško  

20. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško  

21. Pravilnik o celostni grafični podobi Občine Laško  

22.  Spremembe Statuta Občine Laško 6. seja – 27.5.2015 
7. seja – 1.7.2015 
8. seja – 30.9 2015 

23. Spremembe Poslovnika Občine Laško 7. seja – 1.7.2015 
8. seja – 30.9 2015 

24. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta  

pravilnik bo pripravljen v 
letu 2016, mandat DS 
poteče leta 2017 

25. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah in plačilih 
oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine 
Laško 

5. seja – 1.4.2015 

26. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo 
Laško 

5. seja – 1.4.2015 
  

27.  Spremembe Sklepa o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture 

5. seja – 1.4.2015 

 
 

DODATNO OBRAVNAVANO 

1. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v 
Občini Laško 

6. seja – 27.5.2015 
7. seja – 1.7.2015 

2. Spremembe in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih Občine Laško 

6. seja – 27.5.2015 
7. seja – 1.7.2015 



3. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017 z razvojnimi 
načrti in letnim programom prodaje stvarnega in finančnega 
premoženja 

9. seja – 25.11.2015 
10. seja – 23.12.2015 

4.  Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško  9. seja – 25.11.2015 
10. seja – 23.12.2015 

5.  Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 

9. seja – 25.11.2015 

6.  Sklep o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov 9. seja – 25.11.2015 

7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni denarni 
pomoči za novorojence v Občini Laško 

9. seja – 25.11.2015 

8.  Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na Območju Občine Laško 

10. seja – 25.11.2015 

9.  Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne 
prostore in kmetijska zemljišča v letu 2016 

10. seja – 23.12.2015 

10. Odlok o turističnem vodenju v Občini Laško 10. seja – 23.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O K O V N I K   2 0 1 6 
 
 
 
V letu 2016 je predvidenih 7 rednih sej občinskega sveta, in sicer: 
 
 

 11. seja:   2. marec 
 

 12. seja:    30. marec 
 

 13. seja:    25. maj 
 

 14. seja:   22. junij 
 

 15. seja:    5. oktober  
 

 16. seja:   9. november 
 

 17. seja:   14. december 
 
 
Glede na predvidene datume sej občinskega sveta bodo delovna telesa občinskega sveta 
zasedala v naslednjih terminih: 
 

 

 17. in 18. februar, 15. februar (KMVVI) 
 

 16.  in 17. marec, 21. marec (KMVVI) 
 

 11.  in 12. maj, 16. maj (KMVVI) 
 

 8. in 9. junij, 13. junij (KMVVI) 
 

 21. in 22. september, 26. september (KMVVI) 
 

 26. in 27. oktober, 24. oktober (KMVVI) 
 

 30. november in 1.  december, 5. december (KMVVI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 032-04/2016 
Datum: __________ 
 
 
Občinski svet Laško na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – 
UPB1) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) 
na __. redni seji, dne_______, sprejel 
 
 
 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2016 

 
I. VSEBINSKO PODROČJE 

 
1. Okvirni program dela Občinskega sveta Laško za leto 2016 z realizacijo programa 

dela Občinskega sveta Laško za leto 2015 
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2016  
3. Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve 
4. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2016 
5. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2015 
6. Letna poročila javnih zavodov in drugih institucij za leto 2015 
7. Letna poročila ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb za leto 2015 
8. Letni program športa v Občini Laško za leto 2017 
9. Poročila o zaključku investicij 
10. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije 
11. Premoženjsko pravne zadeve 
12. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 
13. Podelitev priznanj 

 
 

II. NORMATIVNO PODROČJE 
 

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2015 
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2017 
4. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) 
5. Spremembe in dopolnitve odlokov o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest 
7. Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja 
8. Sklep o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu 
9. Sklep o uskladitvi cen programov JZ Vrtec Laško 
10. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 

določitev kandidata za člana državnega sveta  
11. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v Občini Laško 
12. Odlok o turističnem vodenju v Občini Laško 
13. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka na območju Občine Laško 



14. Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
15. Sklep o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Občini Laško 
16. Sklep o oddaji parkirnih površin v Občini Laško 

 
 
            
                  Župan Občine Laško 
                     Franc ZDOLŠEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


