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Številka: 032-03/2015 
Datum: 23. 2. 2015 
 
 
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 5. redni seji, dne 1. 4. 2015, sprejel 
 
 
 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
OBČINSKEGA SVETA LAŠKO ZA LETO 2015 

 
I. VSEBINSKO PODROČJE 

 
1. Okvirni program dela Občinskega sveta Laško za leto 2015 z realizacijo programa 

dela Občinskega sveta Laško za leto 2014 
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za leto 2015  
3. Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve 
4. Gospodarski načrt JP Komunala Laško za leto 2015 
5. Letno poročilo JP Komunala Laško za leto 2014 
6. Letna poročila javnih zavodov in drugih institucij za leto 2014 
7. Letna poročila ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb za leto 2014 
8. Letni program športa v Občini Laško za leto 2016 
9. Poročila o zaključku investicij 
10. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije 
11. Odstop od pogodb po ZJN 
12. Premoženjsko pravne zadeve 
13. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju 
14. Podelitev priznanj 
15. Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne 

volitve 2014 
 
 

II. NORMATIVNO PODROČJE 
 

1. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016 z razvojnimi načrti in letnim 
programom prodaje stvarnega in finančnega premoženja  

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2014 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 
4. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) 
5. Odlok o OPPN za del KS3 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke 

Savinje na odseku ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat 
7. Spremembe in dopolnitve odlokov o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja 
8. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra  
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest 
10. Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja 



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

12. Novelacija Lokalnega energetskega koncepta Občine Laško 
13. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 

občini Laško za programsko obdobje 2014-2020 
14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje 

obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško   
15. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva in turizma v Občini Laško 
16. Sklep o znižanju subvencije omrežnine za neprofitno dejavnost 
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri 

dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter 
določanju 

18. Sklep o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu 
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 
23. Spremembe Poslovnika Občine Laško 
24. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 

določitev kandidata za člana državnega sveta  
25. Spremembe Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, 

članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 
26. Spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, 

informiranje in kulturo Laško 
27. Spremembe Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

            
                  Župan Občine Laško 
                     Franc ZDOLŠEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


