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Številka: 032-22/2018 
Datum: 14. 1. 2019 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:     PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNEGA ODBORA  
                     OBČINE LAŠKO 

 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Finančne obveznosti: V proračunu se predvidijo sejnine za zasedanje nadzornega odbora in 
nagrade za opravljene nadzore. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnavala: KMVVI, dne 14. 1. 2019 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 29. in 32.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 
- Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 – Odl. US, 40/2012 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 

 21. in 46. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18). 
 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednji  
 
sklep: 
 
Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Laško v predloženi vsebini. 
 

Janko Cesar, 
               predsednik KMVVI 
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Obrazložitev: 
 
45. in 46. člen Statuta Občine Laško določata, da je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini, ki ima naslednje pristojnosti: opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje 
finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor v okviru svojih 
pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, 
krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov 
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov 
najkasneje v 45 dneh po svoji 1. seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo 
strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Člani 
nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov 
krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave ter člani 
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so 
uporabniki občinskih proračunskih sredstev.  
 
Politične stranke in neodvisne liste, zastopane v Občinskem svetu Laško, so komisiji podale 
naslednje predloge: 
 

 predlagani člani predlagatelj 

1. Andrej Medved SLS 

2. Boštjan Krašovec MMOL 

3. Jasna Lapornik SD 

4. Nataša Gradišnik Padežnik DeSUS 

5. Mag. Vesna Vodišek Razboršek Lista LL 

 
Ker je predlagano toliko kandidatov, kolikor je prostih mest, kandidati pa izpolnjujejo pogoje za 
imenovanje, se predlaga, da se potrdijo vsi predlagani člani.  
 
 
Pripravila: 
Tanja Grabrijan, 
višja svetovalka           
                          Janko Cesar, 
           predsednik KMVVI 

 

 

 

 
 
 
Priloga: predlog sklepa. 
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PREDLOG 
 

Na podlagi  drugega odstavka 29. člena in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 – Odl. US, 
40/2012 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 21. in 46. člena Statuta 
Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) je Občinski svet Laško na ____. redni seji 
dne ______ sprejel naslednji  
 
 

S  K L E P 
o imenovanju Nadzornega odbora Občine Laško 

 
 
I. 

 
Nadzorni odbor Občine Laško šteje pet (5) članov.  
 
V nadzorni odbor se imenujejo: 1. Andrej Medved 
        2. Boštjan Krašovec 
                                                  3. Jasna Lapornik 
        4. Nataša Gradišnik Padežnik 
        5. Mag. Vesna Vodišek Razboršek 
 

II. 
 
Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji 
navzoča večina članov. 
 
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora, ki ga predstavlja, 
sklicuje in vodi njegove seje. 
 
 

III. 
 
Naloge nadzornega odbora so opredeljene z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine 
Laško. 
 

IV. 
 
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe 
članov sveta. 
 
 
Številka: 032-22/2018 
Datum: ________ 
         Župan Občine Laško 
            Franc ZDOLŠEK 
           
 


