
OBČINA LAŠKO 
         ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 

 
Št.: 032-05/2013  
Datum:  08.03.2013 

 
 

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 2013 Z REALIZACIJO PROGRAMA 
DELA  OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2012  

 
Predstavnica predlagatelja na seji: Sandra Barachini, direktorica občinske uprave 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
- 25. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 

50/2010) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za 
leto 2013 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2012 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.  
 
 
                                                                                                               Župan Občine Laško 
          Franc Zdolšek 
 
 
 



OBČINA LAŠKO 
OBČINSKI SVET LAŠKO 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Šifra: 032-05 /2013 
Datum: 8. 3. 2013 
 
 

REALIZACIJA OKVIRNEGA PROGRAMA DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2012 

 
 

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 2012 
z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 
2011 

10. seja – 29.2.2012 

2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2012  
 

13. seja – 3.10.2012 

3. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2012 
 

11. seja – 25.4.2012 

4. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2011 
 

11. seja – 25.4.2012 

5. 
 

Letna poročila javnih zavodov in drugih institucij za leto 
2011 
 

11. seja – 25.4.2012 
13. seja – 3.10.2012 

6. Poročilo o delu uredniškega odbora Laškega biltena za leto 
2011 

11. seja – 25.4.2012 

7. Letni program športa v Občini Laško za leto 2013 
 

14. seja – 19.12.2012 

8.  Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v 
letu 2012 

14. seja – 19.12.2012 

9.  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije  
• do 31.1.2012 
• do 31.3.2012 
• do 30.9.2012 

 
10. seja – 29.2.2012 
11. seja – 25.4.2012 
14. seja – 19.12.2012 

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 
 

14. seja – 19.12.2012 

13. Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda Občine Laško 
za leto 2013  

14. seja – 19.12.2012 

14. Premoženjsko pravne zadeve 
• Predlog soglasja k prodaji zemljišča 

 

 
13. seja – 3.10.2012 

15. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 
• Sklep o imenovanju članov sveta zavoda Vrtec 

Laško 
• Sklep o imenovanju članov sveta zavoda OŠ 

 
10. seja – 29.2.2012 
 
10. seja – 29.2.2012 



Primoža Trubarja Laško 
• Sklep o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Antona 

Aškerca Rimske Toplice 
• Sklep o imenovanju članov sveta zavoda Knjižnice 

Laško 
• Sklep o imenovanju članov sveta zavoda JSKD OI 

Laško 
• Sklep o imenovanju članov nadzornega sveta 

Komunale Laško 
• Sklep o imenovanju članov sveta zavoda Celjske 

lekarne 
• Sklep o imenovanju uredniškega odbora Laškega 

biltena 
• Mnenje k imenovanju ravnatelja JZ Glasbene šole 

Laško za leto 2011 
• Volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije  
 
• Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Laško 
• Sklep o imenovanju predstavnikov uporabnikov v 

svet zavoda Knjižnice Laško 
• Mnenje k imenovanju direktorice CSD Laško 
• Imenovanje v.d. direktorja JZ Stik Laško 
• Izvolitev elektorjev za volitve v državni svet 
• Sklep o imenovanju članov SPV 
• Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Antona Aškerca 

Rimske Toplice 
 

 
10. seja – 29.2.2012 
 
10. seja – 29.2.2012 
 
10. seja – 29.2.2012 
 
10. seja – 29.2.2012 
 
10. seja – 29.2.2012 
 
10. seja – 29.2.2012 
 
 
11. seja – 25.4.2012 
11. seja – 25.4.2012 
 
12. seja – 20.6.2012 
 
12. seja – 20.6.2012 
13. seja – 3.10.2012 
13. seja – 3.10.2012 
13. seja – 3.10.2012 
 
14. seja – 19.12.2012 
14. seja – 19.12.2012 

16. Podelitev priznanj  
• Sklep o podelitvi občinskih priznanj 
• Sklep o podelitvi priznanj Antona Aškerca 

 
13. seja – 3.10.2012 
14. seja – 19.12.2012 

 
             

DODATNO OBRAVNAVANO 
1. Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE 

GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o. 
11. seja – 25.4.2012 
13. seja – 3.10.2012 

 
 
 

II. NORMATIVNO PODROČJE 
 
zap. 
št. 

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

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 
2011 

11. seja – 25.4.2012 

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2012 
 

12. seja – 20.6.2012 
(sklep) 
13. seja – 3.10.2012 
(sklep) 
14. seja – 19.12.2012 
(spremembe) 

3. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 
 

13. seja – 3.10.2012 

4. Odlok o občinskih cestah v Občini Laško  



5. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) 
 

 

6. Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Kare 
za stanovanja (ZN KS2 

 

7. Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu 
območja Laško – desni breg KC1a 

14. seja – 19.12.2012 

8.  Spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN KP 2/1 (obrtna 
cona) 

 

9. Odlok o OPPN za del KS3  
10. Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu 

starega mestnega jedra 
 

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

 

12. 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 

 

13. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne 
kanalizacije v Občini Laško 
 

 

14. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2013 
 

14. seja – 19.12.2012 

15. Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za 
vodovodno infrastrukturo neprofitne dejavnosti 

10. seja – 29.2.2012 

16. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju odpadnih 
komunalnih vod v Občini Laško 

 

17. Odlok o spremembi mej med naselji in o spremembi mej med 
krajevnimi skupnostmi 

 

18. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za postavitev 
malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) 

 

19. Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih Občine Laško 

 

20. Program urejanja avtobusnih postajališč v Občini Laško 
 

 

21. 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 

 

22. Pravilnik o sofinanciranju raziskovalnih projektov 
osnovnošolcev 

 

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

10. seja – 29.2.2012 

24. Sklep o določitvi cene programov JZ Vrtec Laško 
 

13. seja – 3.10.2012 

25. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško 
 

 

26. Pravilnik o celostni grafični podobi Občine Laško  
 

DODATNO OBRAVNAVANO 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Laško 

11. seja – 25.4.2012 

2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 

11. seja – 25.4.2012 
13. seja – 3.10.2012 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih 12. seja – 20.6.2012 



taksah 
4.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 

JP Komunala Laško in Spremembe Statuta JP Komunala 
Laško 

12. seja – 20.6.2012 

5.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni 
ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško  

12. seja – 20.6.2012 
13. seja – 3.10.2012 

6.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih Občine Laško 

12. seja – 20.6.2012 
13. seja – 3.10.2012 

7.  Odlok o jubilejnih listinah 13. seja – 3.10.2012 
8.  Sklep o odpravi posledic naravnih nesreč v Občini Laško na 

objektih in zemljiščih zasebnega prava 
13. seja – 3.10.2012 

9.  Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča 
pobudnice Nevenke Gerčer 

14. seja – 19.12.2012 

10. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča 
pobudnika Zdenka Gračnarja 

14. seja – 19.12.2012 

11. Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za 
kanalizacijsko infrastrukturo 

14. seja – 19.12.2012 

12. Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine 
laško za leti 2013 in 2014 

14. seja – 19.12.2012 

13. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne 
prostore in kmetijska zemljišča v letu 2013 

14. seja – 19.12.2012 

14. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini 
Laško 

14. seja – 19.12.2012 

15. Sklep o pomoči družini Škorjanec-Hrastnik ob elementarni 
nesreči 

14. seja – 19.12.2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O K O V N I K   2 0 1 3 
 
 
 
V letu 2013 je predvidenih 5 rednih ter slavnostna seja občinskega sveta, in sicer: 
 
 

• 15. seja:  27. marec 
 
• 16. seja:   8. maj 
 
• 17. seja:   19. junij 
 
• 18. seja:  25. september 
 
• slavnostna seja: 7. november 
 
• 19. seja:  18. december 

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

 
• 13., 14. marec 
 
• 24., 25. april 

 
• 5., 6. junij 
 
• 11., 12. september 

 
• 4. , 5.  december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 032-05/2013 
Datum: 08.03.2013 
 
 
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 __. redni seji, dne_______, sprejel 
 
 
 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2013 

 
I. VSEBINSKO PODROČJE 

 
1. Okvirni program dela Občinskega sveta Laško za leto 2013 z realizacijo programa 

dela Občinskega sveta Laško za leto 2012 
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2013  
3. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2013 
4. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2012 
5. Letna poročila javnih zavodov in drugih institucij za leto 2012 
6. Letni program športa v Občini Laško za leto 2014 
7. Poročila o zaključku investicij 
8. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije 
9. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012 
10. Program oskrbe s pitno vodo za Občino Laško za leto 2014 
11. Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda Občine Laško za leto 2014 
12. Premoženjsko pravne zadeve 
13. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 
14. Podelitev priznanj  

 
 

II. NORMATIVNO PODROČJE 
 

1. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014 z razvojnimi načrti in letnim 
programom prodaje stvarnega in finančnega premoženja  

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2012 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013 
4. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) 
5. Spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN KP 2/1 (obrtna cona) 
6. Odlok o OPPN za del KS3 
7. Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra 
8. 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 

9. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2014 
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode v Občini Laško 
11. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih 

naprav (MKČN) 



12. Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 
13. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 

občini Laško za programsko obdobje 2014-2020 
14. Sklep o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu 
15. Sklep o uskladitvi cen programov JZ Vrtec Laško 
16. Odlok o ustanovitvi Centra za šport, turizem in kulturo 
17. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško 
18. Pravilnik o celostni grafični podobi Občine Laško 
19. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statutov krajevnih skupnosti 

 
            
                  Župan Občine Laško 
                     Franc ZDOLŠEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


