
 
OBČINA LAŠKO 
      ŽUPAN 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
 
 
Številka: 032-21/2010 
Datum: 19.10.2010 
 
 
 

 
O  B Č I N S K I    S V E T 

 
 
 
ZADEVA: IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN  

IMENOVANJA 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za splošne in pravne zadeve 

 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 65. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) 
• 7. in 73. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008) 

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme sklep, da se v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja imenujejo: 

1. Janko Cesar (SLS) – predsednik, 
2. Jože Senica (N.Si), 
3. Aleksander Sabolčki (SDS), 
4. Andrej Medved (MMOL), 
5. Andreja Križnik (LDS), 
6. Milan Klenovšek (SD), 
7. Danijel Dobršek (DeSUS). 

 
Obrazložitev: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 7 članov, ki jih imenuje občinski 
svet praviloma na konstitutivni seji po konstituiranju sveta, najkasneje pa na prvi naslednji 
seji. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge: 

- svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles, občinskih organov, ravnateljev, 
direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, 
javnih skladov in javnih podjetij, 

- občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi 
vprašanji v občini, 

- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki 
občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter izvršuje 
odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke 
občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, 

- opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije, 



- pripravlja razpise za podelitev občinskih priznanj in pripravlja predloge za njihove 
dobitnike, 

- obravnava druga vprašanja, ki jih določi svet. 
 
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni 
list RS, št. 2/2008) in dogovora s koordinacijskega sestanka nosilcev kandidatnih list (s 
katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta), ki je bil dne 18.10.2010 v sejni sobi Občine 
Laško, predlagam, da občinski svet sprejme predlagani sklep. 
 
 

Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
 


