Številka: 032-06/2021
Datum: 7. 12. 2021
OBČINSKI

SVET

Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo
ZADEVO:

PREDLOG SKLEPA O NAKAZILU SEJNINE V HUMANITARNE NAMENE

Gradivo pripravil: Kabinet župana
Finančne obveznosti: Sredstva so zagotovljena v okviru proračuna.
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI
Gradivo obravnavala: KMVVI, dne 6. 12. 2021
Pristojnost in pravna podlaga:
• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20),
• Sklep Občinskega sveta Laško št. 032-22/2018 z dne 23. 1. 2019.
Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednji
sklep:
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se decembrska sejnina članov občinskega sveta, del
plače župana in del nagrade podžupanov v višini sejnine nameni družinam v socialni stiski,
ki so jih predlagali Rdeči križ, OZ Laško-Radeče in CSD Celje, Enota Laško, vsaki v enakem
deležu.

Janko Cesar,
predsednik KMVVI

Obrazložitev:
Občinski svet je 23. 1. 2019 sprejel sklep št. 032-22/2018, da se vsako leto novembrska sejnina
članov občinskega sveta nakaže v dobrodelne namene. Predlog komu in za kakšen namen se
nakaže sejnina, oblikuje Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, predlog pa potrdi občinski
svet na novembrski seji.
Glede na navedeno smo pozvali Rdeči križ, OZ Laško-Radeče, in CSD Celje, enoto Laško, da nam
posredujeta predloge, kdo bi bil po njihovem mnenju upravičen za pridobitev denarnih sredstev in
za kakšen namen. Prejeli smo predloge, ki se nahajajo v prilogi. Gre za štiri družine v socialni stiski.
Komisija je proučila predloge in predlaga, da se vsaki družini nakaže isti znesek.
Glede na to, da v novembru ni bilo redne seje občinskega sveta in zato takrat ni bila sklicana seja
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pripravi predlog za nakazilo sejnine v
humanitarne namene, se v dobrodelne namene izjemoma nakaže decembrska sejnina.

Pripravila:
Tanja Grabrijan,
višja svetovalka

Janko Cesar,
predsednik KMVVI

Priloge:
- predlog Rdečega križa, OZ Laško-Radeče, in CSD Celje, Enota Laško
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