
KRAJEVNA SKUPNOST  
               LAŠKO 
Datum: 26. 11. 2018 
Del. št. 18-213-1/MK 
 
 
Na podlagi 78. člena Statuta Občine Laško in Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 
(Ur. list št. 79/2015 z dne 23/10-2015 
 

S K L I C U J E M 
 

1. sejo Sveta Krajevne skupnosti Laško, 
izvoljenega na lokalnih volitvah, dne 18. 11. 2018, 

mandat 2018-2022, 
 

 ki bo 
 

v petek, dne 30. 11. 2018 ob 17. uri 
v prostorih sejne sobe Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

 
Za sejo predlagam  
 

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 Občinske volilne komisije Laško o ugotovitvi izida volitev za 

člane Sveta Krajevne skupnosti Laško – mandat 2018-2022 – izvoljenega na lokalnih 
volitvah, dne 18. 11. 2018. 

 
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.) 

 
Vse izvoljene člane Sveta Krajevne skupnosti Laško prosim za zanesljivo udeležbo, da bo 
možno opraviti konstituiranje sveta. 
 



POTRDILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZVOLITVI  BOSTE PREJELI PRED 
ZAČETKOM SEJE! 
         
 

PREDSEDNIK 
        dosedanjega Sveta KS Laško 
        Martin KOKOTEC 
 
 
 
 
Vabljeni in dostavljeno po elektronski pošti: 

1. Novoizvoljeni člani Sveta KS Laško 
2. Dosedanji predsednik Sveta KS Laško 
3. Predsednik Občinske volilne komisije Laško 
4. Tajnica Občinske volilne komisije Laško 
5. Sekretar Sveta KS Laško, Anton Vodišek 
6. KS Laško - arhiv 

- register evidenca sej Sveta KS 
- register Lokalne volitve 2018 
- spis del. št. 18-213/MK 
- File: MD/2018/18-213-1/ in 
- MD/Seje organov KS/ 

 
V vednost: 
1. Župan Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. seja 
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI LAŠKO, 

izvoljenega na volitvah, dne 18. 11. 2018, 
mandata 2018-2022. 

 
 
Pred samo sejo bodo vsem novoizvoljenim članom Sveta KS  s strani Občinske volilne 
komisije podeljena Potrdila o izvolitvi, ki so potrebna za potrditev mandata. 
 
Predlog za potek 1. seje sveta KS Laško 
 
 
I. Otvoritev in pozdrav novoizvoljenim članom Sveta KS Laško ter predajo vodenja 1. seje 
   sveta KS Laško, najstarejšemu članu sveta ali  po dogovoru, komu drugemu izmed članov 
   sveta 
 

78. člen STATUTA OBČINE LAŠKO   d o l o č a -  da prvo sejo Sveta krajevne 
skupnosti skliče dosedanji  predsednik sveta KS. Seja mora biti sklicana v roku dvajset dni 
od izvolitve. 
 
Dosedanji predsednik Sveta KS,  Martin KOKOTEC - to določbo izpolnjuje s tem   
vabilom 
 

   Na prvi seji Svet KS obravnava poročilo Volilne komisije o izidu volitev in verificira man- 
   dat članov Sveta KS. 
 
   Po otvoritvi in pozdravu novoizvoljenim članom Sveta KS Laško, bo predal vodenje 
   l. seje sveta KS, najstarejšemu članu sveta KS Laško. 
 
   Na podlagi poročila o izidu volitev za člane Sveta KS Laško, je ugotovljeno, da je najsta- 
   rejši izvoljeni član sveta KS Laško - mandata 2018-2022 - gospod Jože Kotnik,  
   roj. 18/11-1942, stanujoč, Laško, Pot na Šmohor 10. 
 
   Po predaji vodenja 1. seje sveta KS Laško – gospodu Jožetu Kotniku 
 
   se opravi        
 
II. Nadaljevanje 1. seje Sveta KS Laško, z naslednjim 
 
                                                         dnevnim redom: 
 
1.  Ugotovitev sklepčnosti 1. seje Sveta KS Laško ter sprejem dnevnega reda po predlogu 
     ali z dopolnitvami oziroma spremembami podanimi neposredno na seji sveta 
 
     Predsedujoči ugotovi, koliko je na seji prisotnih novoizvoljenih članov sveta KS. 
     Svet KS Laško, šteje 11. članov Sveta KS in toliko bi jih moralo biti tudi prisotnih na 
     1. seji Sveta KS. 
 
     Nato se opravi še sprejem nadaljevanja dnevnega reda 1. seje. 
 



2.  Obravnava poročila Občinske volilne komisije Laško o ugotovitvi izida volitev za člane 
     Sveta KS Laško - mandata 2018-2022 – izvoljenega na volitvah, dne 18/11-2018 
 
    Predsedujoči  g. Jože Kotnik, povabi predsednika Občinske volilne komisije  
    Laško, da poda kratko poročilo o izidu volitev za člane Sveta KS Laško, dne  18/11-2018. 
 

Obvezo obravnave poročila volilne komisije na 1. seji sveta KS   d o l o č a Poslovnik 
občinskega sveta Občine Laško. 

 
3.  Potrditev mandatov članov Sveta KS Laško 
 
     Navadno so z vabilom za 1. sejo Sveta KS vsi novoizvoljeni člani sveta KS Laško 
     naprošeni, da prinesejo na vpogled po pošti prejeta potrdila Občinske volilne komisije  
     Laško o izvolitvi za člana sveta KS Laško. Zaradi kratkih rokov pa se bodo v danem 
     primeru potrdila o izvolitvi podelila s strani OVK pred samo sejo. 
 
     Po ugotovitvi o izvolitvi,  bi se potrdil mandat članov novoizvoljenega sveta KS Laško,  
     kar tudi določa Statut in Poslovnik OS Občine Laško. Svet je konstituiran, ko so 
     potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. 
 
4. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta Krajevne skupnosti Laško 
 
    Predsedujoči seji – gospod Jože Kotnik pozove, da se poda predlog za  
    predsednika   Sveta KS Laško. 
 
   Po podanem predlogu za kandidata za  predsednika Sveta KS Laško - predsedujoči 
   pozove k razpravi; če je ni pa se nato preide h glasovanju. 
 
   Kandidat za predsednika Sveta KS Laško je izvoljen z večino glasov vseh članov sveta 
   KS Laško, (torej od vseh 11. članov Sveta KS Laško mora za kandidata za predsednika  
   sveta KS Laško glasovati 6. članov sveta. 
 
   Po izvolitvi predsednika Sveta KS, preda predsedujočI vodenje seje izvoljenemu 
   predsedniku, kateri nato nadaljuje s sejo tako,  da le-ta 
 
   poda predlog za izvolitev podpredsednika Sveta KS, kot to določata  oba akta Občine 
   Laško. 
 
   Opravi se razprava o predlogu in nato preide h glasovanju za izvolitev podpredsednika 
   Sveta KS Laško. 
 
5. Razno 
 
 5/1  na 1. seji Sveta KS Laško  bi se naj zaradi kontinuitete dela Sveta KS in 

njegovih organov dogovorilo in določilo glede: 
 

 opravljanja tajniških in strokovnih opravil za svet, ker  funkcija 
predsednika sveta KS ni profesionalna.  Antonu VODIŠKU, ki opravlja 
tajniška in strokovno administrativna opravila, v tem sklopu se opravljajo 
tudi dela čistilke (v vrednosti 26,78 € - 1 x tedensko 2 uri), je bil  s 



pogodbo ob nastopu dela (leta 2009)  in novo pogodbo s 1. 1. 2010 določen 
znesek v višini 214,28 € mesečno neto, ki pa se valorizira glede na rast plač 
v občinski upravi Laško in je ta znesek sedaj ob zaključku  tudi tega 
mandata enak. 

 
 

 S predsednikom se sklene Mandatna pogodba in mu po tej pripada plačilo v 
skladu s 7. čl. 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. 

 
 opravljanja strokovnih del na področju IT – vzdrževanje internetne strani in 

drugih opravil. Ta dela opravlja Dean  Muhovec. Predlagamo, da to 
opravlja še naprej. Strošek teh del znaša 20,00 € neto mesečno.      

 
 

  Prej navedeni niso upravičeni do nikakršnih drugih nadomestil 
                n.pr. sejnine… 
     

5/2 opredelitev odnosno določitev  višine sejnine članom sveta KS in njegovih 
organov. Zadnja višina sejnine znaša 26,40 € neto za udeležbo na sejah 
sveta KS ali njegovih organov. 

 
5/3 Svet KS Laško bi naj tudi določil  uradne ure, ko se lahko stranke odnosno 

krajani oglašajo na sedežu KS LAŠKO, Savinjsko nabrežje št. 6 LAŠKO. 
 
  Sedaj sta bila določena 2. dni v tednu in to: 
 
    ponedeljek                                         od     9.00        do 13.00 ure 
               ter 
            sreda                                                   od  13.00        do 17.00 ure 
 
 
          Po dogovoru se lahko uradne ure tudi spremenijo.. 
 

5/4 določiti je potrebno tri podpisnike in sicer tako za poslovanje na finančni  
ustanovi kot na pošti. 

 
 
         
Pripravilo tajništvo KS Laško. 
 
 
 
 
 
 

Krajevna skupnost Laško, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško, Telefon & fax 03 5731-364, 
E-mail: ks.lasko@siol.net, info@ks-lasko.si; Matična številka: 5017343000, Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna 

dejavnost javne uprave, TRR 01257-6450815156, Davčna številka: 67730116. 


