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OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 032-01/2015 
Datum:  24. 3. 2015 
 
 

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

A) PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA 

B) PREDSTAVNIKOV ZAINTERESIRANE JAVNOSTI 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 

 19. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in 
kulturo Laško (Uradni list RS, št. 32/2013) 

 
Predlog sklepov: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda STIK Laško kot 
predstavnike ustanoviteljice imenujejo: 

 Štefanija Pavčnik, 

 Klemen Grešak, 

 Dimitrij Gril. 
 

2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda STIK Laško kot 
predstavnike zainteresirane javnosti imenujejo: 

 Nuša Korotaj (Thermana, d. d.),  

 Saška Omahna (Rimske terme, d. .o. o.), 

 Dragica Čepin (Pivovarna Laško, d.d.). 
 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, 
informiranje in kulturo Laško (Uradni list RS, št. 32/2013) svet zavoda sestavlja sedem 
članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, eden predstavnik delavcev in trije predstavniki 
zainteresirane javnosti. Mandat članov sedanjega sveta zavoda poteče marca 2015. V 
skladu z odlokom mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, člani pa so po preteku mandata 
lahko ponovno imenovani. 
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A) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda STIK Laško  
 

Občinski svet imenuje v svet zavoda tri člane kot predstavnike ustanoviteljice. V skladu z 
navedenim so bile pozvane politične stranke in neodvisni listi ter neodvisni svetnik, ki so 
zastopani v občinskem svetu, da predlagajo kandidate za imenovanje v svet zavoda. V 
odprtem roku so bili podani naslednji predlogi: 
 

predlagani člani predlagatelj 

Samo Lah SMC 

Enej Kirn MMOL 

Klemen Grešak MMOL 

Dimitrij Gril N.Si 

Danijel Lapornik SD 

Štefanija Pavčnik SDS 

 
Člani KMVVI so se odločili, da so izmed predlaganih kandidatov najbolj ustrezni Štefanija 
Pavčnik, Klemen Grešak in  Dimitrij Gril.  
 

 
B) Imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet zavoda STIK Laško 

 
Predstavnike zainteresirane javnosti imenuje ustanovitelj na predlog sveta zavoda. Svet 
zavoda STIK Laško je predlagal, da se kot zainteresirana javnost v svet zavoda imenujejo 
Nuša Korotaj (Thermana, d. d.), Saška Omahna (Rimske terme, d. .o. o.) in Dragica Čepin 
(Pivovarna Laško, d.d.). Članki KMVVI so se strinjali s predlogom sveta zavoda in 
predlagajo, da predlagane kandidate potrdi tudi občinski svet. 
 
      

                Predsednik KMVVI 
             Janko Cesar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


