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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKA UPRAVA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-23/2010 
Datum: 06.12.2010 
 
 
    O B Č I N S K I    S V E T  
 

REALIZACIJA SKLEPOV 2. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  10.11.2010 

 
AD B1/1   Potrditev nadomestnega člana Občinskega sveta Laško             
 
SKLEP, št. 040-17/2010:  
Občinski svet Laško potrjuje mandat Ludvika Urankarja, rojenega 08.07.1954, 
stanujočega Badovinčeva 4, Laško. Mandat mu prične teči s trenutkom potrditve. 
 
 
AD B1/2  Predlog sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Laško   
 
SKLEPI št. 032-22/2010: 

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. 

 
Sklepi so bili posredovan imenovanim. 
 
 
AD B1/3  Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 
 
SKLEPI št. 032-22/2010: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil posredovan imenovanim. 
 
 
AD B2 Vprašanja in odgovori 
 
V zvezi s predlogom, da se zaradi nezdružljivosti funkcij prekine sodelovanje z odvetnikom 
Andrejem Kraškom, pri katerem je zaposlen podžupan Klemen Grešak podajamo naslednje 
pojasnilo: 
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Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010) v 35. členu 
določa naslednje: 
 
 

35. člen 
(omejitve poslovanja in posledice kršitev) 

 
(1) Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v 
katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, 
član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% 
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.  
(2) Prepoved iz tega člena smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike 
pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju ter za 
koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru 
naravnih nesreč. 
 (3) Funkcionarji v enem mesecu po nastopu funkcije komisiji posredujejo naziv, matično 
številko in sedež subjektov, s katerimi so oni in njihovi družinski člani v razmerju iz prvega 
odstavka tega člena.  
(4) Komisija na svoji spletni strani mesečno objavlja seznam subjektov, za katere veljajo 
omejitve po določbah tega člena.  
(5) Omejitve po določbah tega člena ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile 
sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije.  
(6) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega člena, je nična. 
 
Glede na 1. odstavek 35. člena ZIntPK ni nobenih razlogov za prekinitev poslovanja z 
odvetnikom Andrejem Kraškom, kjer je podžupan Klemen Grešak zaposlen kot odvetniški 
kandidat, saj le-ta ni član poslovodstva odvetniške firme, niti ni neposredno ali preko drugih 
pravnih oseb udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu. Glede omenjene 
problematike smo navedeno stališče preverili tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije. 
 
 
 
           Župan Občine Laško 
             Franc Zdolšek 


