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O B Č I N S K I     S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA 

SEDMICA LAŠKO 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 
Pristojnost in pravna podlaga: 
• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
• 7. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško (Uradni list RS, št. 45/11) 
 
Gradivo obravnaval: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dne 
19.09.2011 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Sedmica Laško kot 
predstavnike ustanovitelja imenujejo: Valerija Hrastelj, Milan Klenovšek in Anica 
Brečko. 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško (Uradni list RS, št. 
45/11) je potrebno imenovati svet javnega zavoda Sedmica Laško, ki ga poleg enega 
predstavnika delavcev zavoda in enega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane 
javnosti, sestavljajo tudi trije predstavniki ustanovitelja. Slednje imenuje Občinski svet Občine  
Laško. Mandat članov sveta traja 4 leta oziroma za čas, ko opravljajo funkcijo, zaradi katere 
so imenovani v svet zavoda. Če član sveta zavoda preneha opravljati funkcijo, zaradi katere 
je bil imenovan v svet, preneha tudi njegov mandat. Vsi člani imajo tudi možnost ponovnega 
imenovanja. 
V skladu z navedenim so bile pozvane politične stranke in neodvisna lista, ki so zastopane v 
občinskem svetu, da predlagajo tri kandidate za člane sveta zavoda. V odprtem roku so bili 
podani naslednji predlogi: 
 

predlagani član/članica predlagatelj 
Valerija Hrastelj SDS 
Milan Klenovšek SD 
Anica Brečko DeSUS 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vse tri predloge in jih 
predlaga v potrditev oz. imenovanje občinskemu svetu. 
 
 

Predsednik komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 

   Janko CESAR, l.r. 


