
 
 
 

 

Številka: 032-18/2020 
Datum: 17. 12. 2020 
 
 
     Z A P I S N I K  
 
4. dopisne seje Občinskega sveta Laško, ki je bila opravljena v času od 10. do 16. 12. 2020. 
 
Seja je bila opravljena pisno. 
 
Dnevni red seje je bil:  

 
1. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2021 
2. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k. o. Šentrupert  
3. Predlog Rokovnika sej in Plan dela Občinskega sveta Laško za leto 2021 

 
Gradivo je bilo poslano članom občinskega sveta v pisni obliki. Svetniki so prejeli vabilo z dnevnim 
redom in gradivo z obrazložitvijo ter glasovnice, ki so jih morali izpolnjene in podpisane vrniti 
(osebno, po navadni pošti ali po e-pošti) do 16. 12. 2020 do 12. ure. Za pravilno glasovanje po 
elektronski pošti se je upoštevala tudi pravočasna in pravilno izpolnjena glasovnica, ki je bila poslana 
brez lastnoročnega podpisa glasovalca, če je bila poslana oz. vrnjena z njegovega elektronskega 
naslova, ki ga je ob pričetku mandata vpisal na seznam elektronskih naslovov občinskih svetnikov. 
Pravočasno je glasovalo 17 članov (od 23-ih članov), s tem je bil občinski svet sklepčen. Vse 
glasovnice so bile pravilno izpolnjene. Vsi člani so glasovali ZA sprejem sklepa.  
 
 
Občinski svet Laško je soglasno (17 glasov ZA) sprejel naslednji  
     SKLEP: 
Priznanje Antona Aškerca se podeli: 

• Antonu Grilu za dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja, 

• Branku Deželaku za dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja, 

• Štefaniji Pavčnik za delovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
 
Številka: 41010-226/2020, 032-01/2020 
 
 
Občinski svet Laško je soglasno (17 glasov ZA) sprejel naslednji  
     SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k. o. Šentrupert 
(1032) v predloženi vsebini. 
 
Številka: 350-05/2020 
 
 
Občinski svet Laško je soglasno (17 glasov ZA) sprejel naslednji  
     SKLEP: 
Občinski svet Laško sprejme Rokovnik sej in Okvirni program dela Občinskega sveta Laško 
za leto 2021 v predloženi vsebini. 
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Številka: 032-17/2020 
 
 
Zapisala: 
Tanja Grabrijan 
                     Župan Občine Laško 
                      Franc ZDOLŠEK 
 


