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KRAJEVNA SKUPNOST  

               LAŠKO 
Krajevna skupnost Laško, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško, Telefon & fax 03 5731-364, 

www.ks.lasko.si, E-mail: ks.lasko@siol.net,  

Matična številka: 5017343000, Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave,                               

TRR 01257-6450815156, Davčna številka: 67730116. 

Datum: 14. 12. 2022 

Del. št. 22-153-4/MK 

 

Z A P I S N I K 

 

01. - konstitutivne - seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2022-2026, izvoljenega na lokalnih 

volitvah 2022, dne 20. 11. in 04. 12. 2022. 

 

Seja je bila v sredo, dne 14. decembra 2022 ob 17. uri v prostorih sejne sobe Občine Laško, Laško, Mestna ulica 

2, 3270 Laško. 

 

Prisotni: 

 

I. Novoizvoljeni člani Sveta KS Laško: 

 

1. Rok Remic, Na Pristavi 17, 3270 Laško, 

2. Danijel Lapornik, Valentiničeva ulica 7, 3270 Laško, 

3. Uroš Krampušek, Strmca 48  ̧3270 Laško, 

4. Rudolf Kavzer, Šmihel 1, 3270 Laško 

5. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško, 

6. Peter Hohkraut, Jagoče 15/b, 3270 Laško 

7. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško, 

8. Milan Padežnik, Strmca 17, 3270 Laško. 

 

II. Ostali 

 

Boštjan Grešak, univ.dipl.iur, predsednik Občinske volilne komisije Laško 

 

Odsotni: 

 

Opravičeno:  

 

1. Dragica Čepin, Pot na Kobivjek 11, 3270 Laško 

2. Matic Košak, Poženelova ulica 16. 3270 Laško 

3. Tanja Grabrijan, Občina Laško, tajnica OVK 

4. Anton Vodišek, sekretar KS Laško 

 

Neopravičeno: 

 

1. Jasna Založnik, Rimska cesta 4/a, 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 : 

 

http://www.ks.lasko.si/
mailto:ks.lasko@siol.net
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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 Občinske volilne komisije Laško o ugotovitvi izida volitev za člane Sveta Krajevne 

skupnosti Laško – mandat 2022-2026 – izvoljenega na lokalnih volitvah, dne 20. 11. 2022 in 04. 12. 

2022. 

 

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.) 

 

6. Seznanitev novih članov Sveta KS Laško  s tekočo problematiko  v KS Laško oz. osnutkom plana dela 

za leto 2023. 

 

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, gospod 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, gospod Rudolf Kavzer, kateremu je dosedanji predsednik Sveta KS Laško predal vodenje seje. 

 

II. 

 

Nadaljevanje 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško. 

 

Nadaljevanje 1. seje Sveta KS Laško je vodil najstarejši član novo izvoljenega Sveta KS Laško, gospod Rudolf 

Kavzer. 

 

 

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. 

 

 

Gospod  Rudolf Kavzer je prisotne seznanil, da je na seji prisotnih vseh 8 članov Sveta KS Laško, ki so bili 

izvoljeni, dne 20. 11. in 04. 12. 2022. To pomeni, da je Svet sklepčen ter lahko polno veljavno sprejema sklepe, 

oziroma odločitve. 

 

V nadaljevanju je podal 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 8 (osem) članov od 

skupno izvoljenih 11 članov Sveta Krajevne skupnosti Laško. 

 

Z vabilom za 1. sejo predlagani dnevni red, je sprejet brez pripomb. 
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Številka: 22-153-4-1/MK 

Dostavljeno: 

1. KS Laško 

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 - register Lokalne volitve  2022 

 - spis – del. št. 22-153/MK 

 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/ sklepi 

 

 

Ad 2 

 

Obravnava poročila Občinske volilne komisije Laško o ugotovitvi izida volitev za člane Sveta Krajevne 

skupnosti Laško – mandat 2022-2026 – izvoljenega na lokalnih volitvah, dne 20. 11. in 04. 12. 2022. 

 

Poročilo o volitvah novega sestava Sveta Krajevne skupnosti Laško, ki so bile, dne 20. 11. 2022 in v drugem 

krogu še ponovnem glasovanju v volilni enoti I. in  V.  04. 12. 2022, je podal predsednik Občinske volilne 

komisije Laško, g. Boštjan Grešak, univ. dipl. iur..  

 

Predsednik volilne komisije je podal rezultate volitev na vseh 5. volilnih enotah v KS Laško, ki jih je ugotovila 

volilna komisija po končanem glasovanju. Občinska volilna komisija je v skladu z zakonom o volitvah ugotovila 

še izid glasovanja na predčasnih volitvah in glasovanja po pošti. 

 

Tudi letos se je 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. Volilni rezultati so objavljeni na spletni 

strani občine in v posebni številki Laškega biltena. 

 

S k l e p : 

 

 

Poročilo o ugotovitvi izida volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Laško, na lokalnih 

volitvah 2022, ki so bile dne 20. 11. in 04. 12. 20'22, Občinske volilne komisije Laško, z dne 05. 12. 2022,   

 

je sprejeto brez pripomb. 

 

Poročilo je v prilogi zapisnika, ki je v arhivu KS Laško. 

 

Del. št. 22-153-4-2/MK          

Dostavljeno: 

1. Občina Laško 

 - Občinska volilna komisija Laško  

2. KS Laško 

 - novi predsednik Sveta KS Laško 

 - register Lokalne volitve  2022 

 - evidenca sklepov sej Sveta KS 

 - spis – del. št. 22-153/MK 

 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/sklepi 

 

 

Ad 3 

 

Potrditev mandatov članov Sveta Krajevne skupnosti Laško. 

 

Vsi novo izvoljeni člani Sveta KS Laško so s strani OVK Laško prejeli pismena potrdila o izvolitvi. Potrdila so 

bila tako predložena na sami seji in glede na to, da so novo izvoljeni člani  tudi vsi osebno poznani je bil sprejet 

naslednji    

 

 

s k l e p : 
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Mandat članov Sveta Krajevne skupnosti Laško, ki so bili izvoljeni na volitvah, dne 20. 11. in 04. 12. 2022, je 

potrjen. 

      

Številka: 22-153-4-3/MK 

Dostavljeno: 

1. Občina Laško 

 - Občinska volilna komisija Laško  

2. KS Laško 

 - novi predsednik Sveta KS Laško 

 - register Lokalne volitve  2022 

 - evidenca sklepov sej Sveta KS 

 - spis – del. št. 22-1533-/MK 

 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/sklepi 

 

 

Ad 4. 

 

Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta Krajevne skupnosti Laško.  

 

Predsedujoča seji, gospod Rudolf Kavzer je pozval, 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. 

 

Član sveta KS gospod Rudolf  Kavzer je ob podpori nekaterih dosedanjih članov sveta predlagal, da se glede na 

dosedanje delo izvoli za predsednika Sveta KS Laško dosedanji predsednik, torej gospod Martin Kokotec, 

Rifengozd 29/a, Laško. 

 

V razpravi so sodelovali še drugi člani in predlog sprejeli, seveda, če soglaša tudi sam predlagani. G. Martin 

Kokotec je kandidaturo sprejel.  

 

Po krajši razpravi 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, 

rojen: 16. 08. 1953 

 

          

Številka: 22-153-4-4/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  2022 

 - evidenca sklepov sej Sveta KS 

- spis - del. št. 22-153/MK 

 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/sklepi 
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Predsedujoči je čestital predsedniku Sveta KS Laško Martinu Kokotcu za izvolitev ter ga povabil, 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. 

 

Glede na željo po pomladitvi vodstva in morda kasneje prevzema dolžnosti v polni meri je predsednik podal 

predlog, da se za podpredsednika Sveta KS Laško izvoli g. Danijel Lapornik, G. Danijel Lapornik sam je s 

predlogom soglašal in obljubil, da se bo aktivno vključil v delo. Ostali navzoči na predlog niso imeli pripomb, ni 

pa bilo tudi kakšnega drugega predloga. 

 

Svet KS Laško je tako z večino,  vseh osmih navzočih, sprejel   

 

s k l e p : 

 

  

Za podpredsednika Sveta Krajevne skupnosti  

 

j e   i z v o l j e n 

 

gospod DANIJEL LAPORNIK 

rojen: 04. 10. 1963 

stanujoč, Laško, Valentiničeva 7 

          

 

Številka: 22-153-4-4/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  2022 

 - evidenca sklepov sej Sveta KS 

- spis – del. št. 22-153/MK 

 - file: 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 

obravnavati 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  : 
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1. 

 

Za tajniška dela ter administrativno tehnične naloge in opravila v KS se imenuje sekretar  

Sveta Krajevne skupnosti. 

 

Dokler se ne najde nov sekretar se začasno za sekretarja Sveta KS Laško še imenuje  

 

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. 

 

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. 

3. 

 

Za opravljanje strokovnih del na področju IT – vzdrževanja internetne strani in drugih opravil se sklene 

podjemna pogodba z g. Deanom Muhovcem. Strošek teh del znaša 30,00 € na mesec. 

 

4. 

 

Uradne ure Krajevne skupnosti Laško se za enkrat ne spremenijo in so: 

 

- ob ponedeljkih, od 9. do 13. ure in 

- ob sredah, od 13. do 17. ure 

 

5. 

Podpisniki za dvig pošiljk na pošti so:  

- predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec 

- podpredsednik Sveta KS Laško, g. Danijel Lapornik 

- sekretar Sveta KS Laško, g. Anton Vodišek  

- in po potrebi še kdo, ki ga določi predsednik. 

 

6. 

 

Podpisnik finančnih listin je predsednik sveta g. Martin Kokotec, v njegovi odsotnosti pa na podlagi 

njegovega pooblastila podpredsednik sveta g. Danijel Lapornik ali sekretar g. Anton Vodišek. 

 

• Prisotni novi člani so prejeli in izpolnili tudi Izjavo o statusu prejemnika dohodkov.  

          

Številka: 22-153-5/MK 

Dostavljeno: 

1. Imenovanim 

 - Anton Vodišek, sekretar 

 - Dean Muhovec, odgovoren za IT 

2. Občina Laško 

  - Oddelek za finance – finančna služba KS 

3. KS Laško  

- člani Sveta KS 

 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 - register Lokalne volitve  2022 

 - spis – del. št. 22-153/ 

 - file1: /MD/2022/22-153-3-5/ 

 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
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Ad 6 

 

Seznanitev novih članov s tekočo problematiko v KS Laško in osnutkom plana dela za leto 2023 

 

Zaradi priprave čimbolj ažurnih podatkov tekoče problematike in s tem priprave osnutka plana dela KS za 

naslednje leto je bilo prevideno, da se dokumenta predložita članom na sami seji. Glede na to, da je tik pred sejo 

sekretar Sveta KS Laško Anton Vodišek zbolel, ta dva dokumenta nista bila stiskana in predložena na sami seji. 

Glede na to, je novoizvoljeni predsednik g. Martin Kokotec prisotne ustno seznanil s tekočo problematiko in 

predlogom osnutka programa dela.  

 

Sklep: 

 

Člani Sveta KS Laško so se ustno seznanili s tekočo problematiko v krajevni skupnosti in na znanje sprejeli 

Osnutek finančnega načrta in program dela Krajevne skupnosti Laško za leto 2023. Zaradi bolezni sekretarja se 

oba dokumenta še enkrat obravnavata na naslednji seji, članom pa se posredujeta po e-pošti. 

 

Številka: 22-153-5/MK 

Dostavljeno: 

1. Občina Laško 

  - Oddelek za finance – finančna služba KS 

2. KS Laško  

- člani Sveta KS 

 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 - register Lokalne volitve  2022 

 - spis – del. št. 22-153/ 

 - file1: /MD/2022/22-153-3-5/ 

 - 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. 

 

 

Po zapiskih predsednika Sveta KS Laško g. Martin Kokotca 

Zapisal:  

Sekretar  Sveta KS Laško: 

Anton Vodišek 

        Predsednik 

                Sveta Krajevne skupnosti Laško: 

        Martin KOKOTEC 

 

 

Dostavljeno: 

1. Občina Laško – Urad župana 

2. Občina Laško – Proračun in finance 

3. OVK Laško 

4. KS Laško 

- vsem članom Sveta KS Laško 

- evidenca zapisnikov sej Sveta KS Laško 

- Spis del. Št. 22-153/MK  

- File: MD/seje organov KS/Svet KS/zapisniki 

 


