
 

 

 

 
                 OBČINA LAŠKO                  URAD ŽUPANA 

 
Številka: 020-02/2016 
Datum: 24. november 2016 
 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 – odl. US, 102/15, 
32/16) župan Občine Laško izdaja naslednji  

 
S K L E P 

o imenovanju pooblaščencev za posredovanje informacij javnega značaja 
 v Občinski upravi Občine Laško 

 
I. 

Uradne osebe, ki so pristojne za posredovanje informacij javnega značaja Občine Laško, s sedežem 
Mestna ulica 2, Laško, so: 
 

1. Stanka Jošt, v. d. direktorice Občinske uprave 
(tel. št. 037338 712; e-naslov: stanka.jost@lasko.si)   
 

2. Mag. Sandra Barachini, vodja Urada župana 
(tel.: 03 7338 710, e-naslov: sandra.barachini@lasko.si) 

 
3. Dimitrij Gril, prof. RP, vodja Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 

(tel.: 03 7338 728, e-naslov: dimitrij.gril@lasko.si) 
 

4. Bojana Kustura, dipl. ekon., višja svetovalka za proračun in finance 
(tel.: 03 7338 708, e-naslov: bojana.kustura@lasko.si) 

 
5. Andrej Kaluža, univ. dipl. inž. stroj., vodja Urada za GJS, okolje in prostor 

(tel.: 03 7338 705, e-naslov: andrej.kaluza@lasko.si) 
 
6. Luka Picej, univ. dipl. ekon., višji svetovalec za okolje in prostor 

(tel.: 03 7338 714, e-naslov: luka.picej@lasko.si)   
 
7. Boštjan Polajžar, univ. dipl. gosp. inž., višji svetovalce za investicije 

(tel.: 03 7338 735, e-naslov: bostjan.polajzar@lasko.si)   
 

8. Martina Časl, univ. dipl. prav., višja svetovalka za pravne in premoženjske zadeve 
(tel.: 03 7338 713, e-naslov: martina.casl@lasko.si) 
 

9. Mag. Andrej Flis, višji svetovalec za gospodarske zadeve in projekte 
(tel.: 03 7338 731, e-naslov: andrej.flis@lasko.si) 
 

10. Tanja Grabrijan, univ. dipl. prav., svetovalka za pravne in splošne zadeve 
(tel.: 03 7338 711, e-naslov: tanja.grabrijan@lasko.si) 

 
Zgoraj navedene uradne osebe so pristojne za dajanje informacij javnega značaja iz svojega 
delovnega področja oziroma področja oddelka, pri čemer morajo upoštevati določbe Zakona o 
informacijah javnega značaja. 
 

II. 
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan z dnem objave na občinski oglasni deski in spletni strani. 
 

             Občina Laško 
                               Župan Franc Zdolšek 
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