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OBČINA LAŠKO 
Občinski svet Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Št.: 032-18/2014  
Datum: 6. 11. 2014  
 
 

Z A P I S N I K 
 
2. seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 5. novembra 2014, ob 17. uri, v 
Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško. 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 23 članov občinskega sveta, kar pomeni, da 
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen.  
  
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se 
nahaja v spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Franc Zdolšek župan 

2. Sandra Barachini direktorica občinske uprave 

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan urad župana 

4. Dimitrij Gril urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance 

 Tisk, TV:  

5. Boža Herek TV Krpan 

6. Tina Vengust NT - RC 

 
 

AD A2 Sprejem zapisnika in sklepov 1. seje Občinskega sveta Laško z dne 22.10.2014 

 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje zapisnik in sklepe 1. seje z dne 22.10.2014.  

  
Številka:  032-16/2014 
 
 

AD   A3  Potrditev realizacije sklepov 1. seje Občinskega sveta Laško z dne 22.10.2014 
 

Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 1. redne seje z dne 22.10.2014. 
 
Številka:  032-16/2014 
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AD B  Sprejem dnevnega reda 

 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na 2. redno in slavnostno sejo 
Občinskega sveta Laško, sklicano na dan 05.11.2014, se sprejme v predlagani vsebini.  
 
Številka: 032-18/2014 
 
Občinski svet Laško je tako sprejel naslednji dnevni red:           
 
1.  Volitve in imenovanja 
1/1 Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško  
1/2 Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Laško 
1/3 Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 
  
2. Vprašanja in odgovori 
 
Slavnostna seja  
 
 

AD B1/1   Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI). 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Laško potrjuje mandat Janeza Benedeka, rojenega 4. 12. 1975, 
stanujočega Mestna ulica 7, Laško. Mandat mu prične teči s trenutkom prireditve.  
 
Številka:  032-15/2014 
 
 

AD B1/2  Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI. 
 
Na očitek, da nobeden izmed predlogov neodvisnega kandidata Stanka Seliča in Liste 
gasilcev Občine Laško ni bil upoštevan, je predsednik komisije pojasnil, da je komisija pri 
izbiri upoštevala, koliko odstotkov glasov je posamezni predlagatelj dobil na volitvah. Tako je 
bil npr. Ivan Medved v ožjem izboru kandidatov za odbor za družbene dejavnosti, vendar so 
mesta v odboru dobile stranke, ki so dosegle več glasov.  
 
V razpravi sta sodelovala: Stanko Selič (neodvisni kandidat) in Janko Cesar (SLS). 
 
Občinski svet Laško je  z večino glasov (21 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN) sprejel 
naslednje 
 

SKLEPE: 
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1. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije v 
predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe 
občanov v predloženi vsebini. 

3. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj 
občine v predloženi vsebini. 

4. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za urejanje prostora 
in komunalne dejavnosti v predloženi vsebini. 

5. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za družbene 
dejavnosti in društva v predloženi vsebini. 

6. Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju Odbora za razvoj kmetijstva 
in podeželja v predloženi vsebini. 

 
Številka:  041-15/2014 
 
 

AD B1/3  Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 

 
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal predsednik KMVVI. Povedal je, da je bilo 
naknadno ugotovljeno, da je kandidatka za NO Jožica Miša Alešovec članica Sveta Krajevne 
skupnosti Sedraž in hkrati predsednica te krajevne skupnosti. V tem primeru gre za 
nezdružljivost funkcije članstva v svetu krajevne skupnosti s članstvom v nadzornem odboru 
občine, zato je predlagal, da se na tej seji v nadzorni odbor imenujejo le preostali štirje 
predlagani kandidati. Za peto članico oz. člana NO se bodo ponovno zbrali predlogi, tako da 
se jo oz. ga bo imenovalo na naslednji seji.  
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Laško v predloženi vsebini. 
 
Številka:  032-15/2014 
 
 

AD B2  Vprašanja in odgovori  

 
Podani so bili naslednji predlogi: 

 zmanjšanje števila volilnih odborov in volišč, 

 ustanovitev komisije v okviru občine, ki bi skrbela za koordinacijo komemoracij ob 
dnevu spomina na mrtve, 

 sprememba 16. člena Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Laško, tako da 
se doda, na kakšen način se še izkazuje čast častnim občanom (npr. letna dovolilnica 
za brezplačno parkiranje v Laškem ali kaj drugega) 

 
V razpravi je sodeloval Matjaž Pikl (DeSUS). 
 
 

Slavnostna seja 

 
Župan je predstavil investicije v tekočem letu in načrte za prihodnost. Direktorica občinske 
uprave je predstavila delo občinske uprave. 
 
Slavnostni del seje so z nastopom popestrili učenci Glasbene šole Laško – Radeče.  
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************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 18.10. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                 
            Župan Občine Laško 

   Franc ZDOLŠEK 


