
OBČINA LAŠKO 
         ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
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Datum:  17. 2. 2011 

 
 

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 2011 Z REALIZACIJO PROGRAMA 
DELA  OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2010  

 
Predstavnica predlagatelja na seji: Sandra Barachini, direktorica občinske uprave 
 
Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za pravne in splošne zadeve 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007) 
- 25. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008) 

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in 
rokovnik za leto 2011 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2010 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 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 
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 10 zadev in na normativnem 
delu 12 zadev. Od predvidenih zadev v programu dela za leto 2010 je občinski svet na 
vsebinskem področju obravnaval vse predvidene zadeve, na normativnem področju pa ni 
obravnaval  11 zadev. 
 
 
                                                                                                             Župan Občine Laško 
                                                                                                                Franc ZDOLŠEK 



OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 032-03/2011 
Datum: _________ 
 
 
Občinski svet Laško na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007) 
in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (Uradni list RS, št. 2/2008) na svoji __. 
redni seji, dne _________, sprejel 
 
 
 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2011 

 
I. VSEBINSKO PODROČJE 

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

dela Občinskega sveta Laško za leto 2009 
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2011 (2x) 
3. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2011 
4. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2010 
5. Letna poročila javnih zavodov in drugih institucij za leto 2010 
6. Poročilo o delu uredniškega odbora Laškega biltena za leto 2010 
7. Letni program športa v Občini Laško za leto 2011 
8. Poročilo o poslovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško za obdobje 

od 1.1.2010 do 24.06.2010 
9. Poročila o zaključku investicij 
10. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije 
11. Program vodooskrbe za leto 2012 
12. Premoženjsko pravne zadeve 
13. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 
14. Podelitev priznanj  
15. Informacija o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v 

Občini Laško  
 
 
 

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 2010 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2011 
4. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Laško 
5. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
6. Odlok o OPPN za Kartuzijo Jurklošter 
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka na območju Občine Laško 
8. Odlok o oskrbi s pitno vodo 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega 

jedra  



10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Kare za stanovanja 
(ZN KS2)  

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Kare za centralne 
dejavnosti Laško (OPPN KC1) 

12. Odlok o OPPN KP 2/1 (obrtna cona) 
13. Odlok o izgradnji javne infrastrukture na območju Laško-jug  
14. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini 

Laško 
15. 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 

16. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v Občini Laško 
17. Pravilnik o sofinanciranju raziskovalnih projektov osnovnošolcev 
18. Sklep o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu 
19. Sklep o uskladitvi cen programov JZ Vrtec Laško 
20. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2012 
21. Sklep o ceni vode 
22. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 
23. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 
24. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško 
25. Odlok o spremembi mej med naselji in o spremembi mej med krajevnimi skupnostmi 

Laško, Marija Gradec in Rečica 
26. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov  občinskega sveta in volitve 

župana v Občini Laško 
27. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in določitvi volilnih enot v 

krajevnih skupnostih Občine Laško 
 
            
                  Župan Občine Laško 
                     Franc ZDOLŠEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O K O V N I K   2 0 1 1 
 
 
 
V letu 2011 je predvidenih 6 rednih sej občinskega sveta, in sicer: 
 
 

• 4. seja:  2. marec 
 
• 5. seja:   4. maj 
 
• 6. seja:   22. junij 
 
• 7. seja:  28. september 
 
• 8. (slavnostna) seja: 9. november 
 
• 9. seja:  14. december 

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

 
• 16. in 17. februar 
 
• 20. in 21. april 

 
• 8. in 9. junij 
 
• 14. in 15. september 
 
• 26. in 27. oktober 
 
• 30. november in 1. december 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



OBČINA LAŠKO 
OBČINSKI SVET LAŠKO 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Šifra: 032-03/2011 
Datum: 17.02.2011 
 
 

REALIZACIJA OKVIRNEGA PROGRAMA DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2010 

 
 

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 2010 
z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 
2009 

22. seja – 17.02.2010 

2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2010 
(2x)  

25. seja – 14.07.2010 
3. seja – 15.12.2010 

3. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2010 
 

23. seja – 07.04.2010 

4. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2009 
 

23. seja – 07.04.2010 

5. 
 

Letna poročila javnih zavodov za leto 2009:  
- Vrtec Laško, OŠ PT Laško, OŠ AA Rimske Toplice, 

Glasbena šola Radeče, ZD Laško, PP Laško, SPV 
- CSD Laško, Knjižnica Laško, JSKD Laško, STIK 
- OZ RK Laško, ŠMOCL 

23. seja – 07.04.2010 
 
 
24. seja – 02.06.2010 
25. seja – 14.07.2010 

6. Poročilo o delu uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2009 

24. seja – 02.06.2010 

7. Letno poročilo o izvajanju politike zaposlovanja brezposelnih 
oseb za leto 2009 in program zaposlovanja brezposelnih za 
leto 2010 

24. seja – 02.06.2010 

8.  Letni program športa v Občini Laško za leto 2010 
 

22. seja – 17.02.2010 

9.  Soglasje k letnemu poročilu o poslovanju Javnega 
nepremičninskega sklada Občine Laško v letu 2009 

25. seja – 14.07.2010 

10. Poročila o zaključku investicij: 
- Izgradnja POŠ Šentrupert 
- Izgradnja večnamenskega objekta – gasilskega 

doma Rimske Toplice 
- Obnova večnamenskega objekta Dom svobode in 

izgradnja prizidka k obstoječemu objektu v Zidanem 
Mostu 

 
3. seja – 15.12.2010 
3. seja – 15.12.2010 
 
3. seja – 15.12.2010 

11. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije: 
- za projekt Obnova starega mestnega jedra 
- za projekt vodovoda Vrh-Radoblje-Globoko 
- ureditev LC Debro-Zavrate, podvoz Debro-odcep za 

Šmohor 
- ureditev JP Debro-Ladna Raven-Senica 
- izgradnja mostu čez Ično v Rimskih Toplicah 

 
22. seja – 17.02.2010 
22. seja – 17.02.2010 
23. seja – 07.04.2010 
 
23. seja – 07.04.2010 
23. seja – 07.04.2010 



12. Premoženjsko pravne zadeve 22. seja – 17.02.2010 
23. seja – 07.04.2010 
24. seja – 02.06.2010 
25. seja – 14.07.2010 

13. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 
 

23. seja – 07.04.2010 
3. koresp. seja – 
09.09.2010 
1. seja – 27.10.2010 
2. seja – 10.11.2010 
3. seja – 15.12.2010 

14. Podelitev priznanj Antona Aškerca 1. koresp. seja – 
29.01.2010 

15. Podelitev občinskih priznanj 3. koresp. seja – 
09.09.2010 

 
             

DODATNO OBRAVNAVANO 
16. Informacija o pridobljenih državnih in evropskih sredstvih 

Občine Laško v letih 2007-2009 
24. seja – 02.06.2010 

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

2. koresp. seja –  
23.06.2010 

18. Soglasje k Spremembam Statuta JZ regijsko višje in 
visokošolsko središče   

25. seja – 14.07.2010 

19. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2009 v 
Občini Laško 

25. seja – 14.07.2010 

20.  Potrditev letnega poročila o poslovanju javnega 
nepremičninskega sklada Občine Laško v letu 2010 

25. seja – 14.07.2010 

21.  Spremembe načrtov razvojnih programov 3. koresp. seja – 
09.09.2010 

22.  Program oskrbe s pitno vodo za leto 2011 3. seja – 15.12.2010 
23.  Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij v občinah Dobrna, Laško, Štore in 
Vojnik 

3. seja – 15.12.2010 

24.  Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja 

3. seja – 15.12.2010 

25.  Informacija o upravnem sporu (tožba OO SDS Laško zoper 
sklep Občinskega sveta Laško št. 040-17/2010, z dne 
27.10.2010 

3. seja – 15.12.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2011 z razvojnimi 
načrti in letnim programom prodaje stvarnega in finančnega 
premoženja 

24. seja – 02.06.2010 
(1. obravnava) 
3. seja – 15.12.2010 
(2. obravnava) 

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 
2009 

23. seja – 07.04.2010 

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2010 22. seja – 17.02.2010 
23. seja – 07.04.2010 
3. seja – 15.12.2010 

4. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Laško 3. seja – 15.12.2010 
(1. obravnava) 

5. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
 

v planu za leto 2011 

6. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
Kartuzijo Jurklošter 

3. seja – 15.12.2010 
(1. obravnava) 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem 
načrtu starega mestnega jedra  

stališča še niso bila 
izoblikovana 

8. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 
 

v planu za leto 2011 

9.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem 
načrtu Kare za stanovanja (ZN KS2) 

potekajo aktivnosti v 
navezavi na ostale 
robne pogoje 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem 
načrtu Kare za centralne dejavnosti Laško (ZN KC1) 

potekajo aktivnosti za 
reševanje lastniških 
razmerij 

11. Odlok o izgradnji javne infrastrukture na območju Laško-jug 
 

spremembe so v teku 

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ureditvenega 
načrta Zdravilišča Laško  

začetne aktivnosti za 
realizacijo so pokazale 
druge optimalnejše 
rešitve 

13. Odlok o razglasitvi Kopališke rotunde Zdraviliškega doma za 
kulturni spomenik lokalnega pomena v občini Laško 

22. seja – 17.02.2010 

14. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Laško 

22. seja – 17.02.2010 
3. seja – 15.12.2010 
(spremembe) 

15. Pravilnik o sofinanciranju raziskovalnih projektov 
osnovnošolcev 

v planu za leto 2011 

16. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij 
 

22. seja – 17.02.2010 

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

cena se ni spremenila 

18. Sklep o uskladitvi cen programov JZ Vrtec Laško 
 

cena se ni spremenila 

19. Sklep o prenosu sredstev v upravljanje OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice 

22. seja – 17.02.2010 

20. Sklep o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega 
nepremičninskega sklada Občine Laško 

22. seja – 17.02.2010 

21. Sklep o spremembi in uskladitvi višine cene storitve javne 
službe oskrbe s pitno vodo s Pravilnikom o metodologiji za 

22. seja – 17.02.2010 



oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in 
Sklep o znižanju višine enotne cene vodarine za obračun za 
nepridobitne dejavnosti 

22. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2011 
 

3. seja – 15.12.2010 

23. Sklep o ceni vode 
 

22. seja – 17.02.2010 

24. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 
 

22. seja – 17.02.2010 

25. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Laško 

23. seja – 07.04.2010 
(1. obravnava) 
24. seja – 02.06.2010 
(2. obravnava) 

26. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in 
določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško 

23. seja – 07.04.2010 
 

     
 

DODATNO OBRAVNAVANO 
27. Rebalans finančnega načrta in programa dela Javnega 

nepremičninskega sklada Občine Laško z načrtom prodaje 
stvarnega premoženja za l. 2010 

22. seja – 17.02.2010 

28. Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma  
 

22. seja – 17.02.2010 

29. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
"Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, 
Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec  

23. seja – 07.04.2010 

30. Družbena pogodba za družbo z omejeno odgovornostjo 
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. 

23. seja – 07.04.2010 

31.  Odlok o občinskem podrobnem načrtu za kabliranje 
daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP pokopališče 
(nadomestna) in električni vodi 

24. seja – 02.06.2010 
(1. obravnava) 
25. seja – 14.07.2010 
(2. obravnava) 

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

24. seja – 02.06.2010 
(1. obravnava) 
25. seja – 14.07.2010 
(2. obravnava) 

33.  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve 2010 v Občini Laško 

24. seja – 02.06.2010 

34.  Odlok o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-Radeče  
 

25. seja – 14.07.2010 

35.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ 
Regijsko višje in visokošolsko središče 

25. seja – 14.07.2010 

36.  Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo 

25. seja – 14.07.2010 

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

3. seja – 15.12.2010 
(1. obravnava) 

38. Spremembe cenika uporabe šolskih prostorov v Občini 
Laško 
 

3. seja – 15.12.2010 

 
 

 
 


