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OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 032-15/2014 
Datum:  18. 11. 2014 
 
 

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 ČLANA NADZORNEGA ODBORA  
                   OBČINE LAŠKO 

 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
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) 

 21. in 46. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Nadzorni odbor Občine Laško imenuje 
Dušan Siljan. 
 
Obrazložitev: 
Na 2. seji Občinskega sveta Laško dne 5. 11. 2014 so bili v nadzorni odbor imenovani štirje 
člani. Peta predlagana kandidatka je odstopila od kandidature, saj je bila ugotovljena 
nezdružljivost funkcij. Predlagana kandidatka Jožica Miša Alešovec je namreč članica oz. 
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sedraž. Glede na navedeno je potrebno imenovati 
drugega člana/članico nadzornega odbora. 
 
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.  
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Politične stranke in neodvisne liste, zastopane v Občinskem svetu Laško, so komisiji podale 
naslednje predloge: 
 

predlagani člani izobrazba predlagatelj 

Konrad Hladin inž. strojništva N.Si 

Nataša Gradišnik Padežnik spec. managementa SMC 

Simona Štor univ. dipl. ekon.  SLS 

Dušan Siljan univ. dipl. ekon. DeSUS 

Laura Čepin mag. medn. odnosov MMOL 

 
Komisija je za imenovanje v NO po razpravi posmeznih članov komisije izbrala kandidata 
Dušana Siljana, ki ima poleg izkušenj tudi ustrezno izobrazbo, poleg tega pa je upoštevala 
tudi dejstvo, da DeSUS  glede na volilne rezultate ni dosegel kvote zasedbe mest v delovnih 
telesih občinskega sveta. 
 
      

                Predsednik KMVVI 
             Janko Cesar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


