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Del. št. 210-7/2010-MK 
 

Z A P I S N I K 
 
01. - konstitutivne - seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2010-2014, izvoljenega 
na lokalnih volitvah 2010, dne 10. 10. 2010. 
 
Seja je bila v torek, dne 26. oktobra 2010 ob 17. uri v prostorih sejne sobe Občine Laško, 
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 
 
Prisotni: 
 
I. Novoizvoljeni člani Sveta KS Laško: 
 

1. Jože Rajh, Laško, Kidričeva ulica 45, 3270 Laško, 
2. Anton Krivec, Laško, Kidričeva ulica 8, 3270 Laško, 
3. Marjan Grešak, Laško, Valentiničeva ulica 35, 3270 Laško, 
4. Janez Pušnik Aleš, Strmca 51¸ 3270 Laško, 
5. Gizela Podbregar, Laško, Badovinčeva ulica 6, 3270 Laško, 
6. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško, 
7. Alojz Požin, Laško, Badovinčeva ulica 9, 3270 Laško, 
8. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško, 
9. Marjan Lokošek, Brstnik 7/b, 3270 Laško, 
10. Bogdan Grosar, Strmca 40, 3270 Laško. 

 
II. Ostali 
 
Roman Mavri, univ.dipl.iur, predsednik volilne komisije v KS Laško 
Anton Vodišek, sekretar Sveta KS Laško 
 
Odsotni: 
 
Opravičeno: 
 
I. Novoizvoljeni člani Sveta KS Laško 
 

1. Dejan Purnat, Laško, Rimska cesta 2/b, 3270 Laško 
 
Za sejo je bilo predlagano: 
 

I. Otvoritev in pozdrav novoizvoljenim članom Sveta Krajevne skupnosti Laško ter 
predajo vodenja 1. seje Sveta krajevne skupnosti Laško najstarejšemu članu sveta ali 
po dogovoru komu drugemu izmed članov sveta 
 



II. Nadaljevanje 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško z naslednjim 
 

d n e v n i m   r e d o m : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško ter sprejem dnevnega 
reda po predlogu ali z dopolnitvami oziroma spremembami podanimi neposredno na 
seji sveta. 

 
2. Obravnava poročila Volilne komisije Krajevne skupnosti Laško ter poročila Občinske 

volilne komisije Laško o ugotovitvi izida volitev za člane Sveta Krajevne skupnosti 
Laško – mandat 2010-2014 – izvoljenega na lokalnih volitvah, dne 10. 10. 2010. 

 
3. Potrditev mandatov članov Sveta Krajevne skupnosti Laško. 

 
4. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta Krajevne skupnosti Laško.  

 
5. Razno (opravljanje sekretarskih in strokovno administrativnih opravil za KS in 

njegove organe, določitev višine sejnine, določitev uradnih ur KS, določitev 
podpisnikov za podpisovanje listin KS, itd.) 

 
I. 
 
Otvoritev in pozdrav novoizvoljenim članom Sveta Krajevne skupnosti Laško ter 
predajo vodenja 1. seje Sveta krajevne skupnosti Laško najstarejšemu članu sveta ali 
po dogovoru komu drugemu izmed članov sveta. 
 
Dosedanji predsednik Sveta KS Laško, Martin Kokotec, je vse prisotne pozdravil in jim 
čestital za izvolitev za člane Sveta KS Laško. 
 
Iz podatkov o novoizvoljenih članih sveta je bilo ugotovljeno, da je najstarejši član 
novoizvoljenega  sestava Sveta KS Laško, gospa Gizela Podbregar, kateri je dosedanji 
predsednik Sveta KS Laško predal vodenje seje. 
 
II. 
 
Nadaljevanje 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško. 
 
Nadaljevanje 1. seje Sveta KS Laško je vodila najstarejša članica novo izvoljenega Sveta KS 
Laško, gospa Gizela Podbregar. 
 
 
Ad 1 
 
Ugotovitev sklepčnosti 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško ter sprejem dnevnega 
reda po predlogu ali z dopolnitvami oziroma spremembami podanimi neposredno na 
seji sveta. 
 
 



Gospa  Gizela Podbregar je prisotne seznanila, da je na seji prisotnih 10 članov Sveta KS 
Laško, ki so bili izvoljeni, dne 10. 10. 2010, eden izmed članov pa se je opravičil. To pomeni, 
da je Svet sklepčen ter lahko polno veljavno sprejema sklepe, oziroma odločitve. 
 
V nadaljevanju je podala v obravnavo in razpravo predlagan dnevni red, na katerega pa 
prisotni niso imeli pripomb. Tako je bil sprejet naslednji 
 

s k l e p : 
 
 

1. seja novoizvoljenega Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj seji prisostvuje 
10. (deset) članov Sveta Krajevne skupnosti Laško. 
 
Z vabilom za 1. sejo predlagani dnevni red, je sprejet brez pripomb. 
 
Številka: 210-2/2010-MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - register Lokalne volitve  2010 
 - spis – del. št. 210/2010-MK 
 - file1: /MD/2010/10-210-2/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
Ad 2 
 
Obravnava poročila Volilne komisije Krajevne skupnosti Laško ter poročila Občinske 
volilne komisije Laško o ugotovitvi izida volitev za člane Sveta Krajevne skupnosti 
Laško – mandat 2010-2014 – izvoljenega na lokalnih volitvah, dne 10. 10. 2010. 
 
Poročilo o volitvah novega sestava Sveta Krajevne skupnosti Laško, ki so bile, dne 10. 10. 
2010, je podal predsednik Volilne komisije KS Laško, g. Roman Mavri, univ. dipl. iur..  
 
Predsednik volilne komisije je podal rezultate volitev na vseh 5. volilnih enotah v KS Laško, 
ki jih je ugotovila volilna komisija KS Laško po končanem glasovanju. Občinska volilna 
komisija pa je v skladu z zakonom o volitvah ugotovila še izid glasovanja na predčasnih 
volitvah in glasovanja po pošti. 
 
Dosedanji sekretar Sveta KS Laško, Anton Vodišek je dodatno seznanil navzoče, da se je tudi 
letos zaradi eventuelne neaktivnosti političnih strank, evidentiralo nekaj kandidatov s strani 
skupine krajanov, da se ne bi zgodilo, da ne bi bilo volitev v krajevni skupnosti. Prav tako je 
navzoče seznanil, da so vsi volilni rezultati objavljeni na spletni strani občine. 
 

S k l e p : 
 
 

Poročilo o ugotovitvi izida volitev za člane Sveta krajevne skupnosti Laško, na lokalnih 
volitvah 2010, dne 10. 10. 2010, Volilne komisije Krajevne skupnosti Laško  
 



in 
 
Poročilo o ugotovitvi izida volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine 
Laško, na lokalnih volitvah 2010, ki so bile dne 10. 10. 2010, Občinske volilne komisije 
Laško, z dne 13. 10. 2010,   
 
sta sprejeta brez pripomb. 
 
Poročila so v prilogi zapisnika, ki je v arhivu KS Laško. 
 
 
Del. št. 210-7/2010-MK          
Dostavljeno: 
1. Občina Laško 
 - Občinska volilna komisija Laško  
2. KS Laško 
 - dosedanji predsednik Sveta KS Laško 
 - novi predsednik Sveta KS Laško 
 - predsednik Volilne komisije KS  
 - register Lokalne volitve  2010 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS 
 - spis – del. št. 210/2010-MK 
 - file1: /MD/2010/10-210-3/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
Ad 3 
 
Potrditev mandatov članov Sveta Krajevne skupnosti Laško. 
 
Vsi člani novo izvoljeni člani prejmejo pismena potrdila o izvolitvi. Glede na to, da novo 
izvoljeni člani potrdil do sklica seje še niso prejeli, vsi pa so osebno poznani je bil sprejet 
naslednji    
 
 

s k l e p : 
 
 

Mandat članov Sveta Krajevne skupnosti Laško, ki so bili izvoljeni na volitvah, dne 10. 10. 
2010, je potrjen. 
 
 
 
          
Številka: 210-4/2010-MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško 
 - Občinska volilna komisija Laško  
2. KS Laško 
 - dosedanji predsednik Sveta KS Laško 



 - novi predsednik Sveta KS Laško 
 - predsednik Volilne komisije KS  
 - register Lokalne volitve  2010 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS 
 - spis – del. št. 210/2010-MK 
 - file1: /MD/2010/10-210-4/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
 
Ad 4. 
 
Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta Krajevne skupnosti Laško.  
 
Predsedujoča seji, gospa Gizela Podbregar je pozvala, da se poda predlog za izvolitev 
predsednika Sveta KS Laško, ki bo naslednja štiri leta  zastopal in predstavljal krajevno 
skupnost, skliceval in vodil seje sveta, podpisoval akte in sklepe, ki jih sprejema svet. 
 
Članica sveta KS gospa Gizela Podbregar je ob podpori dosedanjih članov sveta predlagala, 
da se glede na dosedanje delo izvoli za predsednika Sveta KS Laško dosedanji predsednik, 
torej gospod Martin Kokotec, Rifengozd 29/a, Laško. 
 
Drugih predlogov ni bilo. Predlog se je dal na glasovanje. Glasovalo se je javno. S predlogom 
so soglašali vsi navzoči člani. Tako je bil sprejet naslednji  
 

s k l e p : 
 
Za predsednika Sveta Krajevne skupnosti Laško  
 

je   i z v o l j e n : 
 
 

MARTIN KOKOTEC. 
stanujoč: Laško, Rifengozd 29/a. 
 
          
 
Številka: 210-5/2010-MK 
Dostavljeno: 
1. Izvoljenemu 
2. Občina Laško 
 - Občinska volilna komisija Laško  
 - Urad Župana 
 - Oddelek za finance – finančna služba KS  
2. KS Laško 
 - register Lokalne volitve  2010 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS 
 - spis – del. št. 210/2010-MK 
 - file1: /MD/2010/10-210-5/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 



Predsedujoča je čestitala predsedniku Sveta KS Laško Martinu Kokotcu za izvolitev ter ga 
povabila, da prevzame nadaljnje vodenje današnje 1. seje Sveta KS Laško. 
 
Gospod Martin Kokotec, dosedanji in novi predsednik Sveta KS Laško se je zahvalil za 
izvolitev in zaupanje in da bo ob pomoči in sodelovanju vseh ostalih članov sveta, Svet KS 
Laško uspešno delal in reševal probleme krajanov KS Laško. Vse člane je pozval tudi za 
ustrezne pobude in predloge in jih seznanil z načinom sodelovanja in informiranja.  
 
V nadaljevanju je predsednik Sveta KS Laško podal predlog za izvolitev podpredsednika 
Sveta KS Laško, ki mu bo pomagal pri delu, ga nadomeščal v času odsotnosti ali zadržanosti. 
 
Tako je podal predlog, da se za podpredsednika Sveta KS Laško izvoli g. Jože Rajh, Laško, 
Kidričeva ulica 45. Navzoči na predlog niso imeli pripomb, ni pa bilo tudi kakšnega drugega 
predloga. 
 
Svet KS Laško je tako z večino,  vseh desetih navzočih, sprejel   
 

s k l e p : 
 
  
Za podpredsednika Sveta Krajevne skupnosti  
 

j e   i z v o l j e n 
 
gospod JOŽE RAJH 
stanujoč, Laško, Kidričeva ulica 45 
 
          
 
Številka: 210-6/2010-MK 
Dostavljeno: 
1. Izvoljenemu 
2. Občina Laško 
 - Občinska volilna komisija Laško  
 - Urad Župana 
 - Oddelek za finance – finančna služba KS  
2. KS Laško 
 - register Lokalne volitve  2010 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS 
 - spis – del. št. 210/2010-MK 
 - file1: /MD/2010/10-210-6/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
 
 
Predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec je menil, da je za nemoteno delo samega sveta 
in KS potrebno obravnati tudi naslednjo točko dnevnega red. 
 
 



Ad 5 
 
Razno (opravljanje sekretarskih in strokovno administrativnih opravil za KS in njegove 
organe, določitev višine sejnine, določitev uradnih ur KS, določitev podpisnikov za 
podpisovanje listin KS, itd.) 
 
Zaradi kontinuitete dela Sveta KS Laško in njegovih organov so bili obravnavani predlogi 
predsednika Sveta KS Laško g. Martina Kokotca in sprejeti nato tudi naslednji sklepi: 
 
 

s k l e p  : 
 
 

1.  Za tajniška dela ter administrativno tehnične naloge in opravila v KS se imenuje 
sekretar Sveta Krajevne skupnosti. 

 
Za sekretarja Sveta KS Laško je imenovan 

 
Anton VODIŠEK 
stanujoč, Laško, Kidričeva ulica 2 
 
Sekretarju pripada nagrada v višini 214,28 € neto, ki se valorizira glede na rast plač v 
občinski upravi Laško. Z imenovanim se sklene ustrezna podjemna pogodba.  

 
2.  Za opravljanje čiščenja prostorov KS se še nadalje dogovori z gospo Angelo  

Škoberne, stanujočo Laško, Savinjsko nabrežje 6. Plačilo znaša v višini 26,78 € neto,  
ki se prav tako valorizira z rastjo plač v občinski upravi Laško. Tudi z imenovano se 
sklene ustrezna podjemna pogodba. 

 
3.  S predsednikom Sveta KS se sklene Mandatna pogodba in mu po tej pogodbi pripada 

plačilo v skladu s 7. členom Pravilnika o plačah in plačilih oz. sejninah občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov 
Občine Laško, ki ga je sprejel Občinski svet. 

 
4.  Za strokovna dela na področju cest, se dogovori z g. Brankom Trkuljo, kot 

strokovnim sodelavcem KS, s katerim se sklene tudi ustrezna podjemna pogodba.  
 Višina nagrade za ta opravila znaša 80,35 €. 
 
5.  Uradne ure Krajevne skupnosti Laško so tako, kot so bile do sedaj in sicer: 

- vsak ponedeljek in četrtek od 9. do 13. ure. 
 
6.  Podpisniki za dvig pošiljk na pošti so:  

- predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec 
- podpredsednik Sveta KS Laško, g. Jože Rajh 
- sekretar Sveta KS Laško, g. Anton Vodišek 
 

7. Podpisnik finančnih listin je predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik sveta ali član sveta, ki ga pooblasti predsednik. 

 
Na predlog g. Jožeta Rajha, podpredsednika Sveta KS Laško je bil sprejet še naslednji  



s k l e p: 
 
1. Svet KS Laško se sestaja kvartalno, 
2. Na seje sveta se vabi občinske svetnike iz KS Laško, 
3. KS Laško koordinira življenje in delo v KS še na drugih področjih, ne samo na cestah. 
 
 
          
          
Dostavljeno: 
1. Imenovanim 
 - Anton Vodišek, sekretar 
 - Angela Škoberne, čistilka 
 - Branko Trkulja, odgovoren za ceste 
2. Občina Laško 
  - Oddelek za finance – finančna služba KS  
3. KS Laško 
 - predsednik Sveta KS  
 - evidenca sklepov sej Sveta KS 
 - spis – del. št. 210/2010-MK 
 - file1: /MD/2010/10-210-7/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
Sledilo je povabilo k napitku, z željo dobrega sodelovanja.. 
  
 
Dnevni red današnje 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško je bil izčrpan. Svet KS Laško je 
sejo zaključil ob 18.30 uri. 
 
 

Zapisal:  
Anton Vodišek 
Sekretar        Predsednik 
               Sveta Krajevne skupnosti Laško: 
              Martin KOKOTEC 
Dostavljeno: 

1. KS Laško 
- vsem članom Sveta KS Laško 
- Predsednik NO KS Laško 
- evidenca zapisnikov sej Sveta KS Laško 
- arhiv – del. Št. 210-2010-MK  
- File: MD/seje organov KS/Svet KS 


