
 
 
 

 

Številka: 032-05/2023 
Datum: 21. 2. 2023 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

REALIZACIJA SKLEPOV 2. SEJE OBČINSKEGA SVETA, 
Z DNE  25. 1. 2023   

 

 

AD B 3/1 Potrditev mandata nadomestne članice Občinskega sveta Laško 

 
SKLEP št. 032-02/2023: 
Občinski svet Laško potrjuje mandat Nike Kunšek, rojene 24. 2. 1997, stanujoče Valentiničeva 
cesta 10, 3270 Laško. Mandat ji prične teči s trenutkom potrditve. 
 
Sklep je bil dostavljen Občinski volilni komisiji Laško. 
 
 

AD B 3/2 Predlogi Sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Laško 

 
SKLEP št. 032-02/2023: 

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 dostavljeni članom komisij in odborov. 
 
 

AD B 3/3  Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 

 
SKLEP št. 032-02/2023: 
Občinski svet Laško sprejme sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško 
v predloženi vsebini.  
 
Sklep je bil dostavljen članom Nadzornega odbora Občine Laško. 
 
 

AD B  3/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško – Radeče 

 
SKLEP št. 032-02/2023: 



  2 

Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Glasbene šole Laško – Radeče 
imenujeta Barbka Rode, Trsteniška ulica 4, Rimske Toplice, in Mateja Škorja, Sedraž 27a, 
Laško.  
 
Sklep je bil dostavljen imenovanima in Svetu zavoda Glasbene šole Laško – Radeče. 
 
 

AD B   3/5  Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice Sveta zavoda Celjskih lekarn 

 
SKLEP št. 032-02/2023: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Celjskih lekarn za nadomestno 
članico imenuje Dorotejo Špec, Valentiničeva cesta 37a, Laško.  
 
Sklep je bil dostavljen imenovani in Svetu zavoda Celjskih lekarn. 
 
 

AD B  3/6  Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Zdravstvenega  
      doma Laško 

 
SKLEP št. 032-02/2023: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Zdravstvenega doma Laško za 
nadomestnega člana imenuje mag. Franca Vindišarja, dr. med., Sončna pot 7, Laško.  
 
Sklep je bil dostavljen imenovanemu in Svetu zavoda ZD Laško. 
 
 

AD B  4    Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene 

 
SKLEP št. 032-02/2023: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se vsako leto do konca mandata 
novembrska sejnina vseh članov Občinskega sveta Laško, župana (višina ene 
sejnine se odbije od županove plače) in podžupana oz. podžupanov (višina ene 
sejnine se odbije od podžupanove nagrade) nakaže v dobrodelne namene. 

2. V kolikor je kdo izmed članov občinskega sveta odsoten na novembrski 
(slavnostni) seji, se v dobrodelne namene podari sejnina naslednje seje, na kateri 
je udeležen.  

3. Predlog komu in za kakšen namen se nakaže sejnina na predlog humanitarnih 
organizacij oblikuje Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, predlog pa 
potrdi občinski svet na novembrski seji. 

 
 

AD B 5   Predlog Rokovnika sej občinskega sveta in delovnih teles 

 
SKLEP št. 032-05/2023: 
Občinski svet Laško sprejme Rokovnik sej občinskega sveta za leto 2023 v predloženi 
vsebini. 
 
Rokovnik je objavljen na spletni strani občine www.lasko.si. 
 

   Župan Občine Laško 
         Marko Šantej 

 


