
OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 007-5/2015 
Datum: 19. 6. 2015 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
 
ZADEVO:  PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O  

OHRANJANJU IN SPODBUJANJU KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 
OBČINI LAŠKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 – 2020    

 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance. 
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja, dne 18. 6. 2015 

    
Pristojnost in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011), 
- 24. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 – 

ZdZPVHVVR in 26/2014). 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015 – 
2020 v predloženi vsebini.  
 
Obrazložitev: 
Občinski svet Občine Laško je dne, 27. 5. 2015, obravnaval in sprejel Pravilnik o ohranjanju 
in spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015-2020.  
Naknadno je bila ugotovljena napaka, ki se popravi z naslednjimi spremembami besedila: 

• v 6. členu se izbriše sklic na 43. člen, tako se po novem besedilo glasi " po 38. členu"; 
• v 22. členu se sklic na 16. člen spremeni tako, da se po novem glasi "18. člena tega 

pravilnika".  
 
Predlog pravilnika je obravnaval Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja, dne 18. 6. 2015 in 
ni podal nobenih pripomb in predlogov. Občinskemu svetu Laško predlagajo, da obravnava 
in sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in 
podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015-2020. 
 
 

                     Župan Občine Laško 
                           Franc Zdolšek 
 
Priloga: 

• Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015 – 2020.  



Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 - 
ZdZPVHVVR in 26/14) in 21. člena Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 
17/2010 in 45/2011) je Občinski svet Občine Laško na _____________ redni seji dne, 
__________ sprejel 
 

 

P R A V I L N I K  
o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in  

podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015 – 2020 
 
 

1. člen 
 
V 6. členu v 1. točki prvega odstavka se besedilo "po členih 38 in 43" spremeni tako, da se 
pravilno glasi "po 38. členu". 
 

2. člen 
 
V 22. členu v četrti alineji drugega odstavka  se besedilo "16. člena tega pravilnika" spremeni 
tako, da se pravilno glasi "18. člena tega pravilnika". 
 

3. člen 
 
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
  
 
 
         Župan občine Laško 
             Franc Zdolšek 
 
 
Številka: 007-6/2007  
Laško, __________ 


