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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 2017 Z REALIZACIJO PROGRAMA DELA  
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2016  

 
 
Predstavnica predlagatelja na seji: Tanja Grabrijan, Urad župana 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Gradivo obravnavali:  

 Odbor za gospodarski razvoj občine dne 15. 2. 2017 

 Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 21. 2. 2017  

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 20. 2. 2017 
 
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 
2017 z realizacijo dela Občinskega sveta Laško za leto 2016 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.  
 

Franc Zdolšek, 
        župan 
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Številka: 032-02/2017 
Datum: 26. 1. 2017 
 
 

REALIZACIJA PROGRAMA DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2016 

 
 

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 2016 z 
realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 
2015 

11. seja – 2.3.2016 

2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2016 

 od 1.1.2016 do 30.6.2016 

 
15. seja – 5.10 2016 

3. Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 
2016 

13. seja – 25.5.2016 
15. seja – 5.10 2016 

4. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2016 12. seja – 30.3.2016 

5. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2015 12. seja – 30.3.2016 

6. 
 

Letna poročila javnih zavodov in drugih institucij za leto 
2015 

 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec 

 Uredniški odbor Laškega biltena 

 JSKD, Območna izpostava Laško 

 CSD Laško 

 JZ Zdravstveni dom Laško 

 JZ Glasbena šola Laško – Radeče 

 Vrtec Laško 

 OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

 OŠ Primoža Trubarja Laško 

 Knjižnica Laško 

 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Laško 

 STIK Laško 

 Društvo Raznolikost podeželja in lokalne akcijske 
skupine Raznolikost podeželja  

 Policijska postaja Laško 

 RK Slovenije, Območno združenje Laško-Radeče 

 ŠMOCL 

 JZ Regijsko študijsko središče 

 Šolski center Slovenske Konjice – Zreče 

 Javni zavod Socio 

 Inštitut Vir 

 ORP Osrednje Celjsko 

 Združenje občin Slovenije 

 Skupnost občin Slovenije 

12. seja – 30.3.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. seja – 25. 5. 2016 
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 Gasilska zveza Laško 

7.  Letna poročila ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb 
za leto 2015 

 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe 
koncesionarja Adriaplin v letu 2015 in plan gradnje 
za leto 2016 

 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za 
čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 2015 

 Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo 
za obdobje od 1.1.2016 do 30.5.2016 

 
 
16. seja – 9.11.2016 
 
 
16. seja – 9.11.2016 
 
16. seja – 9.11.2016 

8. Letni program športa v Občini Laško za leto 2017 17. seja – 14.12.2016 

9.  Poročila o zaključku investicij  

 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu 
ZFO v letu 2016 "OB057-15-0005 ureditev 
Aškerčeve in Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah" 

 Zaključno poročilo o izvedbi energetske sanacije OŠ 
Primoža Trubarja in telovadnice v Laškem in Vrtca 
Laško 

 
17. seja – 14.12.2016 
 
 
17. seja – 14.12.2016 

10. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije 

 za obdobje od 1.12.2015 do 30.4.2016 

 za obdobje od 1.5.2016 do 31.8.2016 

 
13. seja – 25.5.2016 
15. seja – 5.10.2016 

11. Premoženjsko pravne zadeve  

12. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 

 Imenovanje članov Sveta zavoda Vrtec Laško 

 Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Primoža 
Trubarja Laško 

 Imenovanje članov Nadzornega sveta JP Komunale 
Laško 

 Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice 

 Imenovanje članov Sveta območne izpostave JSKD 

 Imenovanje članov Sveta zavoda Knjižnice Laško 

 Mnenje za imenovanje ravnateljice JZ Vrtec Laško 

 Imenovanje člana Sveta zavoda Celjske lekarne  

 Mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Laško 

 Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 

 
11. seja – 2.3.2016 
11. seja – 2.3.2016 
 
11. seja – 2.3.2016 
 
12. seja – 30.3.2016 
 
12. seja – 30.3.2016 
13. seja – 25.5.2016 
13. seja – 25.5.2016 
14. seja – 22.6.2016 
16. seja – 9.11.2016 
 
17. seja – 14.12.2016 

13. Podelitev priznanj  

 Sklep o podelitvi občinskih priznanj 

 Sklep o podelitvi priznanj Antona Aškerca 

 
15. seja – 5.10.2016 
17. seja – 14.12.2016 

 
DODATNO OBRAVNAVANO 

1.  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško 
za leto 2016 

 I. dopolnitev 

 II. dopolnitev 

 III. dopolnitev 

 IV. dopolnitev 

 
 
12. seja – 30.3.2016 
13. seja – 25.5.2016 
14. seja – 22.6.2016 
15. seja -  5.10.2016 
16. seja – 9.11.2016 
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 V. dopolnitev 

2.  Sklep o ugotovitvah in aktivnostih za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti Občine Laško 

11. seja – 2.3.2016 

3.  Sklep o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne 
namene 

12. seja – 30.3.2016 
 

4. Pobuda za ustanovitev zadruge Savinjske regije 13. seja – 25.5.2016 

5. Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za 
vsakogar v Ustavo RS 

13. seja – 25.5.2016 

6.  Poročilo o posledicah neurja z močnim deževjem in točo z 
dne 29. 8. 2016 in Sklep o porabi sredstev stalne 
proračunske rezerve za namen izvedbe nujnih sanacijskih 
del po neurju 

15. seja – 5.10.2016 

7.  Seznanitev s spremembo pogodbe "Kanalizacija Debro III. 
faza" 

15. seja – 5.10.2016 

8. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Laško 

15. seja – 5.10.2016 

9. Mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja občinskih 
lokalnih javnih služb glede študije variant 3. razvojne osi - 
sredinski del s predlogom najustreznejše variante 

16. seja – 9.11.2016 

10. Sklep s stališčem Občine Laško o vpisu pravice do pitne 
vode v Ustavo RS 

16. seja – 9.11.2016 

11. Celostna prometna strategija Občine Laško 17. seja – 14.12.2016 

12. Analiza lastništva zemljišč na kategoriziranih občinskih 
cestah v občini Laško 

17. seja – 14.12.2016 

13.  Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena za 
leto 2017 

17. seja – 14.12.2016 

 
 
 

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 
2015 

12. seja – 30.3.2016 
 

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 
 

13. seja – 25.5.2016 
14. seja – 22.6.2016 
17. seja – 14.12.2016 

3.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za 
leto 2017 

17. seja – 14.12.2016 

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 v Občini Laško 

13. seja – 25.5.2016 

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

 
 
14. seja – 22. 6. 2016 
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 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov 

 Elaborat o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov 

 Elaborat o oblikovanju cen storitev povezanih z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 
 
14. seja – 22. 6. 2016 
 
 
14. seja – 22. 6. 2016 
 
14. seja – 22. 6. 2016 

8.  Sklep o soglasju k cen socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Laško 

12. seja – 30.3.2016 
 

9. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec 
Laško 

13. seja – 25. 5. 2016 

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

17. seja – 14.12.2016 

11. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v Občini 
Laško 

 

12.  Odlok o turističnem vodenju v Občini Laško 11. seja – 2.3.2016 

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 

13. seja – 25.5.2016 
(Odlok o režijskem 
obratu) 

15. Sklep o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Občini Laško 11. seja – 2.3.2016 

16. Sklep o oddaji parkirnih površin v Občini Laško 11. seja – 2.3.2016 
  

 
DODATNO OBRAVNAVANO 

1. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 

11. seja – 2.3.2016 

2. Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na 
področju ljubiteljske kulture v Občini Laško  

11. seja – 2.3.2016 

3. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Laško 

11. seja – 2.3.2016 

4.  Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Laško  

12. seja – 30.3.2016 
 

5.  Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško 14. seja – 22.6.2016 

6.  Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 13. seja – 25.5.2016 

7. Odlok o režijskem obratu  13. seja – 25.5.2016 

8.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine 
Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na 
nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 

13. seja – 25.5.2016 
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9.  Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1501/3, 
1501/4, 1501/2, vse k. o. Mrzlo Polje in parc. št. 979, k. o. 
Lahomšek 

13. seja – 25.5.2016 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško 

14. seja – 22.6.2016 

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
JP Komunala Laško  

15. seja – 5.10.2016 

12.  Spremembe Statuta JP Komunala Laško, d. o. o.  15. seja – 5.10.2016 

13. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne 
prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017 

17. seja – 14.12.2016 

14.  Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča 

17. seja – 14.12.2016 

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu 
Občine Laško  

17. seja – 14.12.2016 
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R O K O V N I K 
  

SEJ OBČINSKEGA SVETA LAŠKO  
2017 

 
 
 
V letu 2017 je predvidenih 7 rednih sej občinskega sveta, in sicer: 
 
 

 18. seja:   1. marec   
 

 19. seja:    12. april   
 

 20. seja:    24. maj   
 

 21. seja:   21. junij   
 

 22. seja:    4. oktober  
 

 23. seja:   8. november 
 

 24. seja:   13. december 
 
 
Glede na predvidene datume sej občinskega sveta bodo delovna telesa občinskega sveta 
zasedala v naslednjih terminih: 
 
 

 15. in 16. februar, 20. februar (KMVVI)  
 

 29.  in 30. marec, 3. april (KMVVI)    
 

 10.  in 11. maj, 15. maj (KMVVI)    
 

 7. in 8. junij, 12. junij (KMVVI)    
 

 20. in 21. september, 25. september (KMVVI) 
 

 25. in 26. oktober, 23. oktober (KMVVI) 
 

 29. in 30. november, 4. december (KMVVI) 
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Številka: 032-02/2017 
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 2017 

 
I. VSEBINSKO PODROČJE 

 
1. Okvirni program dela Občinskega sveta Laško za leto 2017 z realizacijo programa dela 

Občinskega sveta Laško za leto 2016 
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2017  
3. Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 
4. Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve 
5. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2017 
6. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2016 
7. Letna poročila javnih zavodov in drugih institucij za leto 2016 
8. Letna poročila ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb za leto 2016 
9. Spremembe Načrta širokopasovnega omrežja 
10. Letni program športa v Občini Laško za leto 2018 
11. Poročila o zaključku investicij 
12. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije 
13. Premoženjsko pravne zadeve 
14. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 
15. Podelitev priznanj 

 
 

II. NORMATIVNO PODROČJE 
 

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2016 
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 
3. Odlok o proračunu za leto 2018 
4. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) 
5. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnoloma Gratex 
6. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice 
7. Spremembe in dopolnitve odlokov o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja 

 Spremembe in dopolnitve Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 
8. Odlok o načrtu kakovosti zraka v občini Laško 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini 

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

okolja 
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11. Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 

12. Avtentična razlaga 22. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih občine Laško PUP 
(streha, fasada) 

13. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2018 
14. Sklep o prenosu žalnice s cvetličarno v upravljanje JP Komunale Laško 
15. Sklep o prenosu prostorov zobozdravstvene postaje v Rimskih Toplicah v upravljanje JZ 

Zdravstveni dom Laško 
16. Sklep o uvrstitvi balinišča in otroškega igrišča v Lahovem grabnu med objekte javne 

športne infrastrukture lokalnega pomena 
17. Izvzemi iz javnega dobra 
18. Sklep o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu 
19. Sklep o uskladitvi cen programov JZ Vrtec Laško 
20. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v Občini Laško 
21. Odlok o grbu in zastavi Občine Laško 

 
             
                   Župan Občine Laško 
                        Franc Zdolšek 
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