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OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 032-22/2010 
Datum: 02.11.2010 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:  PREDLOGI SKLEPOV O IMENOVANJU DELOVNIH TELES  
                 OBČINSKEGA SVETA LAŠKO 

- statutarno pravne komisije  
- komisije za vloge in pritožbe občanov 
- odbora za gospodarski razvoj občine 
- odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti 
- odbora za družbene dejavnosti in društva 
- odbora za razvoj kmetijstva in podeželja 

 
Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za splošne in pravne zadeve 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 2. odst. 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008 - Odl. US, 
76/2008, 79/2009, 51/2010) 

• 21. člen in 2. odstavek 64. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, v 
nadaljevanju: statut) 

• 70., 72 in 76. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, v 
nadaljevanju: poslovnik) 

 
Predlogi sklepov: 

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. 

 
Obrazložitev: 
Občinski svet Občine Laško ima po statutu in poslovniku določena stalna delovna telesa (komisije in 
odbore). Predloge za članstvo v teh delovnih telesih občinskega sveta, ki so jih podale neodvisna lista 
in politične stranke, zastopane v Občinskem svetu Laško, je v skladu z 65. členom statuta zbrala in 
obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izmed predlaganih kandidatov, ki 
so razvidni iz priložene tabele, je ob upoštevanju zastopanosti posameznih političnih strank in 
neodvisne liste izbrala najprimernejše kandidate glede na njihovo strokovnost in tako oblikovala 
predloge predloženih sklepov. 

Predsednik KMVVI 
     Janko Cesar 
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Predlogi političnih strank in neodvisne liste: 
 
delovno telo 
občinskega 
sveta 

št.  
čl. 
 

notranji člani -svetniki zunanji člani (in predlagatelji) 
 
 

statutarno 
pravna 
komisija 

5 
 

1. Mag. Srečko Lesjak (SDS) 
2. Florjan Klopčič (SLS) 
3. Danijel Lapornik (SD) 
4. Danijel Dobršek (DeSUS) 
5. Andrej Medved (MMOL) 

 

 

komisija za 
vloge in 
pritožbe 
občanov 

3 
 

1. Mojca Krivec (SLS) 
2. Franc Lesičar (SD) 
3. Danijela Zupan (SDS) 

 

odbor za  
gospodarski 
razvoj 
občine  

4+
3 
 

1. Danijel Lapornik (SD) 
2. Matjaž Centrih (SLS) 
3. Marjan Belej (SLS) 
4. Danijela Zupan (SDS) 

1. Zdenko Leljak (SLS) 
2. Jasna Bezgovšek (LDS) 
3. Marjan Kozmus (SD) 
4. Rajko Čižek (DeSUS) 
5. Zvonko Gračner (SDS) 
6. Matej Knez (MMOL) 
 

odbor za 
urejanje 
prostora in  
komunalne  
dejavnosti 

5+
4 
 
 

1. Matjaž Pikl (DeSUS) 
2. Janko Cesar (SLS) 
3. Marjan Salobir (LDS) 
4. Matej Knez (MMOL) 
5. Roman Tušek (N.Si) 

1. Boštjan Knafelc (SLS) 
2. Stanko Selič (SLS) 
3. Marko Koritnik (SLS) 
4. Janko Tovornik (LDS) 
5. Jože Rajh (SD) 
6. Marjan Grešak (MMOL) 
7. Matej Špec (MMOL) 
8. Jože Vrhovšek (SDS) 
 

odbor za 
družbene 
dejavnosti 
in društva 

4+ 
3 
 
 

1. Klemen Grešak (MMOL) 
2. Ludvik Urankar (SLS) 
3. Andreja Križnik (LDS) 
4. Marjeta Ocvirk (SD) 
 

1. Nuša Konec Juričič (SLS) 
2. Jasmina Perc (N.Si) 
3. Nevenka Turnšek (LDS) 
4. Silva Brod (SD) 
5. Karolina Pal (DeSUS) 
6. Rok Remic (MMOL) 
7. Vesna Vodišek Razboršek (MMOL) 
8. Janez Benedek (MMOL) 
9. Damjan Deželak (SDS) 
 

odbor za 
razvoj 
kmetijstva in 
podeželja 

4+
3 

1. Mojca Krivec (SLS) 
2. Franc Lesičar (SD) 
3. Jože Kotnik (DeSUS) 
4. Jože Senica (N.Si) 

1. Jožica Krašovec (SLS) 
2. Milan Volavšek (SLS) 
3. Primož Razboršek (LDS) 
4. Urška Knez (SD) 
5. Matej Špec (MMOL) 
6. Marjetka Knez (MMOL) 
7. Zdenka Fišer Mirč (SDS) 
 

 
 
 
 
 
 



 3 

PREDLOG 
 
Na podlagi 2. odst. 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 
27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 21. člena, 2. odstavka 64. člena in 66. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, v nadaljevanju: statut) ter 70. in 
72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008) je Občinski 
svet Laško na __. redni seji dne ______ sprejel naslednji  
 
 

S  K L E P 
o imenovanju Statutarno pravne komisije  

 
 

I. 
 
Statutarno pravna komisija je stalna komisija Občinskega sveta Laško, ki šteje pet (5) članov. 
Člani komisije so imenovani izmed članov občinskega sveta. Komisija ima predsednika, ki 
organizira in vodi delo komisije, zastopa njena mnenja, stališča in predloge v občinskem 
svetu. 
 
V Statutarno pravno komisijo se imenujejo: 

- predsednik : 1.  Mag. Srečko Lesjak (SDS) 
- člani:  2.  Florjan Klopčič (SLS) 

3.  Danijel Lapornik (SD) 
4.  Danijel Dobršek (DeSUS) 
5.  Andrej Medved (MMOL) 

  
 

II. 
 
Naloge in način dela Statutarno pravne komisije so določene s Statutom Občine Laško in 
Poslovnikom Občinskega sveta Občine Laško. 
 

III. 
 
Statutarno pravna komisija ima tajnika, ki skrbi za strokovna in administrativna opravila. Za 
tajnika je določen uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju, za katero je delovno telo 
ustanovljeno.  
 

IV. 
 
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v Nadzornem odboru Občine Laško ali z delom v 
občinski upravi. 
 

V. 
 
Mandat komisije prične teči z dnem imenovanja, to je __________ in traja do prenehanja 
mandatov članov Občinskega sveta Laško oziroma do prve seje novoizvoljenega 
Občinskega sveta Laško. 
 
Številka: 032-22/2010 
Datum: ________ 
         Župan Občine Laško 
            Franc ZDOLŠEK 
           



 4 

 
PREDLOG 

 
Na podlagi 2. odst. 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 
27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 21. člena, 2. odstavka 64. člena in 66. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, v nadaljevanju: statut) ter 70. in 
72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008) je Občinski 
svet Laško na __. redni seji dne ______ sprejel naslednji  
 
 
 

S  K L E P 
o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe občanov  

 
 

I. 
 
Komisija za vloge in pritožbe občanov je stalna komisija Občinskega sveta Laško, ki šteje tri 
(3) člane. Člani komisije so imenovani izmed članov občinskega sveta. Komisija ima 
predsednika, ki organizira in vodi delo komisije, zastopa njena mnenja, stališča in predloge v 
občinskem svetu. 
 
V  Komisijo za vloge in pritožbe občanov se imenujejo: 

- predsednica :   1. Mojca Krivec (SLS) 
- člana:   2. Franc Lesičar (SD) 

3. Danijela Zupan (SDS) 
 

II. 
 
Naloge in način dela Komisija za vloge in pritožbe občanov so določene s Statutom Občine 
Laško in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Laško. 
 

III. 
 
Komisija za vloge in pritožbe občanov ima tajnika, ki skrbi za strokovna in administrativna 
opravila. Za tajnika je določen uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju, za katero je 
delovno telo ustanovljeno.  
 

IV. 
 
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v Nadzornem odboru Občine Laško ali z delom v 
občinski upravi. 
 

V. 
 
Mandat komisije prične teči z dnem imenovanja, to je __________ in traja do prenehanja 
mandatov članov Občinskega sveta Laško oziroma do prve seje novoizvoljenega 
Občinskega sveta Laško. 
 
Številka: 032-22/2010 
Datum: ________ 
         Župan Občine Laško 
            Franc ZDOLŠEK 
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PREDLOG 
 
Na podlagi 2. odst. 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 
27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 21. člena, 2. odstavka 64. člena in 67. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, v nadaljevanju: statut) ter 70. in 
76. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008) je Občinski 
svet Laško na __. redni seji dne ______ sprejel naslednji  
 
 

S  K L E P 
o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj občine 

 
I. 

 
Odbor za gospodarski razvoj občine je stalni odbor Občinskega sveta Laško, ki šteje sedem 
članov. Člani odbora so imenovani izmed članov občinskega sveta (večina članov) in 
zunanjih članov. Odbor ima predsednika, ki organizira in vodi delo odbora, zastopa njegova 
mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu. 
 
V  Odbor za gospodarski razvoj občine se imenujejo: 

- predsednik :   1. Danijel Lapornik (SD) 
- člani:   2. Matjaž Centrih (SLS) 

3. Marjan Belej (SLS) 
4. Danijela Zupan (SDS) 
5. Zdenko Leljak, Pod gradom 19, Laško 
6. Marjan Kozmus, Jagoče 13e, Laško 
7. Zvonko Gračner, Belovo 3a, Laško  

 
II. 

 
Naloge in način dela Odbora za gospodarski razvoj občine so določene s Statutom Občine 
Laško in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Laško. 
 

III. 
 
Odbor za gospodarski razvoj občine ima tajnika, ki skrbi za strokovna in administrativna 
opravila. Za tajnika je določen uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju, za katero je 
delovno telo ustanovljeno.  
 

IV. 
 
Članstvo v odboru ni združljivo s članstvom v Nadzornem odboru Občine Laško ali z delom v 
občinski upravi. 
 

V. 
 
Mandat odbora prične teči z dnem imenovanja, to je __________ in traja do prenehanja 
mandatov članov Občinskega sveta Laško oziroma do prve seje novoizvoljenega 
Občinskega sveta Laško. 
 
Številka: 032-22/2010 
Datum: ________ 
         Župan Občine Laško 
            Franc ZDOLŠEK 
           



 6 

PREDLOG 
 
Na podlagi 2. odst. 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 
27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 21. člena, 2. odstavka 64. člena in 67. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, v nadaljevanju: statut) ter 70. in 
76. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008) je Občinski 
svet Laško na __. redni seji dne ______ sprejel naslednji  
 

S  K L E P 
o imenovanju Odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti 

 
I. 

 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je stalni odbor Občinskega sveta Laško, 
ki šteje devet članov. Člani odbora so imenovani izmed članov občinskega sveta (večina 
članov) in zunanjih članov. Odbor ima predsednika, ki organizira in vodi delo odbora, zastopa 
njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu. 
 
V  Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti se imenujejo: 

- predsednik :   1. Matjaž Pikl (DeSUS) 
- člani:   2. Janko Cesar (SLS) 

3. Marjan Salobir (LDS) 
4. Matej Knez (MMOL) 
5. Roman Tušek (N.Si) 
6. Boštjan Knafelc, Mačkovec 13, Šentrupert 
7. Marko Koritnik, Veliko Širje 9, Zidani Most 
8. Janko Tovornik, Velike Gorelce 10a, Laško 
9. Marjan Grešak, Valentiničeva 35, Laško 

 
II. 

 
Naloge in način dela Odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti občine so 
določene s Statutom Občine Laško in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Laško. 
 

III. 
 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti ima tajnika, ki skrbi za strokovna in 
administrativna opravila. Za tajnika je določen uslužbenec občinske uprave, ki dela na 
področju, za katero je delovno telo ustanovljeno.  
 

IV. 
 
Članstvo v odboru ni združljivo s članstvom v Nadzornem odboru Občine Laško ali z delom v 
občinski upravi. 
 

V. 
 
Mandat odbora prične teči z dnem imenovanja, to je __________ in traja do prenehanja 
mandatov članov Občinskega sveta Laško oziroma do prve seje novoizvoljenega 
Občinskega sveta Laško. 
 
Številka: 032-22/2010 
Datum: ________ 
         Župan Občine Laško 
            Franc ZDOLŠEK 
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          PREDLOG 
 
Na podlagi 2. odst. 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 
27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 21. člena, 2. odstavka 64. člena in 67. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, v nadaljevanju: statut) ter 70. in 
76. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008) je Občinski 
svet Laško na __. redni seji dne ______ sprejel naslednji  
 
 

S  K L E P 
o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti in društva 

 
I. 

 
Odbor za družbene dejavnosti in društva je stalni odbor Občinskega sveta Laško, ki šteje 
sedem članov. Člani odbora so imenovani izmed članov občinskega sveta (večina članov) in 
zunanjih članov. Odbor ima predsednika, ki organizira in vodi delo odbora, zastopa njegova 
mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu. 
 
V  Odbor za družbene dejavnosti in društva se imenujejo: 

- predsednik :   1. Klemen Grešak (Mlada moč Občine Laško) 
- člani:   2. Ludvik Urankar (SLS) 

3. Andreja Križnik (LDS) 
4. Marjeta Ocvirk (SD) 
5. Jasmina Perc, Paneče 22, Rimske Toplice 
6. Karolina Pal, Podhumska 2, Laško 
7. Janez Benedek, Mestna ulica 7, Laško 

 
II. 

 
Naloge in način dela Odbora za družbene dejavnosti in društva so določene s Statutom 
Občine Laško in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Laško. 
 

III. 
 
Odbor za družbene dejavnosti in društva ima tajnika, ki skrbi za strokovna in administrativna 
opravila. Za tajnika je določen uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju, za katero je 
delovno telo ustanovljeno.  
 

IV. 
 
Članstvo v odboru ni združljivo s članstvom v Nadzornem odboru Občine Laško ali z delom v 
občinski upravi. 
 

V. 
 
Mandat odbora prične teči z dnem imenovanja, to je __________ in traja do prenehanja 
mandatov članov Občinskega sveta Laško oziroma do prve seje novoizvoljenega 
Občinskega sveta Laško. 
 
Številka: 032-22/2010 
Datum: ________ 
         Župan Občine Laško 
            Franc ZDOLŠEK 
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PREDLOG 
 
Na podlagi 2. odst. 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 
27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 21. člena, 2. odstavka 64. člena in 67. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, v nadaljevanju: statut) ter 70. in 
76. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008) je Občinski 
svet Laško na __. redni seji dne ______ sprejel naslednji  
 
 

S  K L E P 
o imenovanju Odbora za razvoj kmetijstva in podeželja 

 
I. 

 
Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja je stalni odbor Občinskega sveta Laško, ki šteje 
sedem članov. Člani odbora so imenovani izmed članov občinskega sveta (večina članov) in 
zunanjih članov. Odbor ima predsednika, ki organizira in vodi delo odbora, zastopa njegova 
mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu. 
 
V  Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja se imenujejo: 

- predsednik :   1. Mojca Krivec (SLS) 
- člani:   2. Franc Lesičar (SD) 

3. Jože Kotnik (DeSUS) 
4. Jože Senica (N.Si) 
5. Jožica Krašovec, Cesta v Debro 27, Laško 
6. Urška Knez, Cesta v Rečico 14, Laško 
7. Zdenka Fišer Mirč, Lokavec 12, Rimske Toplice 

 
II. 

 
Naloge in način dela Odbora za razvoj kmetijstva in podeželja so določene s Statutom 
Občine Laško in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Laško. 
 

III. 
 
Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja ima tajnika, ki skrbi za strokovna in administrativna 
opravila. Za tajnika je določen uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju, za katero je 
delovno telo ustanovljeno.  
 

IV. 
 
Članstvo v odboru ni združljivo s članstvom v Nadzornem odboru Občine Laško ali z delom v 
občinski upravi. 
 

V. 
 
Mandat odbora prične teči z dnem imenovanja, to je __________ in traja do prenehanja 
mandatov članov Občinskega sveta Laško oziroma do prve seje novoizvoljenega 
Občinskega sveta Laško. 
 
Številka: 032-22/2010 
Datum: ________ 
         Župan Občine Laško 
            Franc ZDOLŠEK  


