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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   PREDLOG SKLEPOV O ODPOVEDI SEJNINE V HUMANITARNE  
                   NAMENE 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za splošne in pravne zadeve 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik Komisije za  
                                                          mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) 
 

Gradivo obravnaval: KMVVI dne 16.05.2011 
 
Predlog sklepov: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se majska sejnina članov Občinskega 
sveta Laško nameni družini Hrastnik iz Paneč v obliki namenske pomoči. 

 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se vsako leto sejnina slavnostne seje 

nameni v humanitarne namene. 
O tem, komu in v kakšni obliki se dodelijo sredstva, na predlog pristojnih 
socialnih in humanitarnih služb (Center za socialno delo, Rdeč križ, Karitas) 
odloča Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
Obrazložitev: 
V zvezi s pobudo občinskih svetnikov, da se sejnina nameni prizadetim v lanskoletni 
septembrski poplavi, je bil dne 04.05.2011 sklican sestanek, na katerega so bili vabljeni 
nosilci svetniških skupin ter predstavnika CSD Laško in Območnega združenja Rdečega 
križa Laško, ki sta predlagala, da se sredstva namenijo družini Hrastnik iz Paneč, ki je bila po 
obilnem deževju prizadeta zaradi plazu, ki se je sprožil za stanovanjskim objektom (plaz se 
je sprožil po tem, ko so bila že razdeljena sredstva med prizadete v poplavi). Oba navzoča 
svetnika iz svetniških skupin SD in DeSUS sta se s predlogom strinjala.  
S predlogom se je strinjala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki 
predlaga, da predlog potrdi tudi občinski svet. 
 
Svetniška skupina SDS je predlagala, da se ena sejnina letno nameni v dobrodelne namene. 
S tem predlogom se je strinjala tudi svetniška skupina SD, in sicer v primeru, da se zgodi 
elementarna nesreča. O tem, komu bi se dodelila, bi odločala posebna komisija občinskih 
svetnikov ali Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je že oblikovana iz 
predstavnikov neodvisne liste in vseh političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. V 
skladu s Statutom Občine Laško namreč Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 



imenovanja med drugim pripravlja tudi predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami 
in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev.  
Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja se je s predlogom strinjala, s tem, da je ta 
sejnina, kateri se odpovedo svetniki vsako leto, sejnina za slavnostno sejo, ki je praviloma 
novembra. O tem, komu in v kakšni obliki se dodelijo sredstva, pa bi odločala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v dogovoru oz. na predlog CSD, Rdečega križa in 
Karitasa. 
 
 
 

Predsednik komisije za mandatna      
 vprašanja, volitve in imenovanja 

  Janko CESAR 
 
          


