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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-18/2014 
Datum: 18. 11. 2014 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 2. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  5. 11. 2014 

 
 

AD B1/1   Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško 

 
SKLEP št. 032-15/2014: 
Občinski svet Laško potrjuje mandat Janeza Benedeka, rojenega 4. 12. 1975, 
stanujočega Mestna ulica 7, Laško. Mandat mu prične teči s trenutkom prireditve.  
 
Sklep je bil posredovan Občinski volilni komisiji Laško. 
 
 

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

 
SKLEPI št. 041-15/2014: 

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. 

 
Sklepi so bili posredovani posameznim komisijam in odborom, imenovani člani so jih prejeli v 
gradivu za konstitutivno sejo posameznega odbora. 
 
 

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

 
SKLEP št. 032-15/2014: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim članom nadzornega odbora. 
 
 

AD B2  Vprašanja in odgovori  
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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) 

 
Predlog za zmanjšanje števila volilnih odborov in volišč bo posredovan na Občinsko volilno 
komisijo Občine Laško, o predlogu bo obveščena tudi Okrajna volilna komisija. 
 
Predlog za spremembo Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Laško bo uvrščen v 
Program dela občinskega sveta za leto 2015. 
 
Predlog za ustanovitev komisije za koordinacijo komemoracij ob dnevu spomina na mrtve bo 
posredovan Uradu za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance. 
 
 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 


