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O  B Č I N S K I    S V E T 

 
 
ZADEVA: IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE  
 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 

 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 24. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18), 

 9. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1), 

 15. b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/2010 - Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 
30/18). 

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme sklep, da se v mandatno komisijo imenujejo: 

1. Štefanija Pavčnik (SDS) - predsednica, 
2. Enej Kirn (MMOL), 
3. Irena Gradišnik (DeSUS). 

 
 
Obrazložitev: 
Občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta 
in ugotovitev izvolitve župana. Komisiji se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, 
potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali 
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. 
 
Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila komisije o 
pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb. Občinski svet skupaj 
odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej. Član 
občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje 
se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil o pritožbi kandidata ali predstavnika 
kandidature oziroma liste kandidatov. Občinski svet odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali 
predstavnikov kandidatur za župana na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja 
za župana. 
 
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško in dogovora s 
koordinacijskega sestanka nosilcev kandidatnih list (s katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta), 
ki je bil dne 5. 12. 2018, predlagam, da občinski svet sprejme predlagani sklep. 
 
 

Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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