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O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
ZADEVA:   PREDLOG SKLEPA ZA RAZREŠITEV PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA  
                   MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

 
Gradivo podpisanih članov OS obravnaval: KMVVI dne 16.05.2011 
 
 
Člani KMMVI so soglasno glasovali proti predlaganemu sklepu in predlagajo 
občinskemu svetu, da ne sprejme predlaganega sklepa, ki se glasi: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se razreši predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
2. Predlog kandidata za novega predsednika pripravi Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta. 
 
 

Predsednik komisije za mandatna      
 vprašanja, volitve in imenovanja 

  Janko CESAR 
 
 
 
 
Priloga: 
- Odgovor predsednika KMVVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBČINSKI SVET LAŠKO 
Mestna ul. 2 
3270 Laško 
 
Datum, 16.5.2011 
 
 
Zadeva: Odgovor na predlog podpisanih občinskih svetnikov občine Laško za razrešitev    

   predsednika KMVVI 
 
 
Dne 13.4.2011 je bil na 5. redno sejo OS Laško dan predlog podpisanih svetnikov OS Laško 
za razširitev dnevnega reda z zadevo: Predlog sklepa za razrešitev predsednika KMVVI. 
Predlog je bil po glasovanju svetnikov OS zavrnjen. 
Glede na obrazložitev, ki so podane v predlogu za razrešitev kategorično zavračam, ker so 
navedbe izvzete iz konteksta zapisnikov KMVVI in niso objektivne. 
Predsednik, kakor tudi vsi člani popolnoma demokratično sodelujejo v razpravi in dajejo 
svoja mnenja in pojasnila s tem, da ni vedno možno, da so vsi, ki so predlagani kot kandidati 
za posamezne člane delovnih teles, NO, svete zavodov itd. tudi potrjeni, saj je to določeno s 
statutom posameznega zavoda in občine Laško. 
KMVVI je na svojih 5. dosedanjih sejah na OS predlagala 18 različnih sklepov od katerih je 
bilo 11 sklepov soglasno sprejeto, 7 sklepov pa z večino glasov. 
Na osnovi tega se da razbrati, da ne gre za samovoljo, vsiljen način vodenja, kakor tudi, da se 
ne upošteva predlogov drugih članov komisije. Sami izidi glasovanja pa so odraz 
demokratične odločitve vsakega posameznega člana komisije. 
Kot drugo pa je potrebno poudariti, da so bili vsi sklepi, ki jih je predlagala KMVVI v 
potrditev OS sprejeti in potrjeni, kar dokazuje, da so odločitve KMVVI skupaj s 
predsednikom transparentne in kompetentne. 
Kot predsednik KMVVI sem izredno razočaran nad dejstvom, da so nekateri svetniki OS na 
5. seji popolnoma ravnodušno imprementirali (razlagali), da je KMVVI izbrala kandidata za 
direktorja JPK Laško za kar po poslovniku OS nima pristojnosti, ampak daje samo pozitivno 
ali negativno mnenje predlogu Župana za sprejem oz. potrditev na OS. 
Iz same vsebine predloga gre za konstrukt in pritlehno politikantstvo s strani določene 
politične opcije oz. posameznega svetnika OS, kar se kaže tudi v vseh dosedanjih sejah OS 
Laško. Upam, da tak način dela ne bo prevladal oz. našel ustrezno mesto in destruktivno 
vplival na dobro ime OS Laško, saj je v prejšnjem mandatu veljal za zelo konstruktivnega. 
 
 
 
       Predsednik KMVVI 
       Janko Cesar ing. str. 
 
 


