OBČINA LAŠKO
Občinski svet Laško
Mestna ulica 2, Laško
Št.: 032-21/2010
Datum: 28.10.2010
ZAPISNIK
1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 27. oktobra 2010, ob
17. uri, v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.
AD A1 Ugotovitev sklepčnosti
V skladu z 9. členom poslovnika je sejo vodil najstarejši član občinskega sveta Jože Kotnik.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 22 članov občinskega sveta, kar pomeni, da
je, skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen.
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se
nahaja v spisu, prisostvovali tudi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Franc Zdolšek
Sandra Barachini
Uslužbenci občinske uprave:
Tanja Grabrijan
Stanka Jošt
Mojca Petek
Ostali:
Milko Škoberne
Aleš Razboršek
Tisk, TV:
Boža Herek
Polona Mastnak
Gregor Katič
Andraž Purg

novoizvoljeni župan
direktorica občinske uprave
urad župana
urad župana
urad župana
predsednik OVK
član OVK
TV Krpan
NT-RC
fotograf
fotograf

Predsedujoči je pozdravil navzoče in jih seznanil z dnevnim redom,o katerem se v skladu s
8. členom poslovnika na konstitutivni seji ne razpravlja, niti ne glasuje:
1. Imenovanje mandatne komisije za pregled morebitnih prispelih pritožb ter
pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev
izvolitve župana
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev
župana
3. Poročilo mandatne komisije ter potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana
4. Slovesna prisega župana
5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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AD B1 Imenovanje mandatne komisije za pregled morebitnih prispelih pritožb ter
pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev
izvolitve župana
Župan je na usklajevalnem sestanku, ki ga je v skladu s poslovnikom sklical pred
konstitutivno sejo občinskega sveta, podal predlog za sestavo tričlanske mandatne komisije,
katere naloga je, da ugotovi in poda poročilo o zakonitosti mandatov za člane občinskega
sveta in o izvolitvi župana Občine Laško ter predlaga občinskemu svetu odločitev o
morebitnih pritožbah. Predlog za sestavo mandatne komisije so na usklajevalnem sestanku
potrdili nosilci vseh list kandidatov, ki so dobili mandate v občinskem svetu.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško imenuje v tričlansko mandatno komisijo:
1. Mojco Krivec,
2. Danijela Lapornika in
3. Danijela Dobrška.
Naloga komisije je, da poda poročilo o ugotovitvah glede potrdite mandatov za člane
Občinskega sveta Laško in o izvolitvi župana Občine Laško ter da prouči vsebino in
upravičenost pritožb, ki sta bili s strani predstavnika liste kandidatov SDS vloženi na
občinski svet ter občinskemu svetu predlaga odločitev o navedenih pritožbah. Pri tem
se mandatna komisija lahko posvetuje z občinsko volilno komisijo.
Številka: 032-21/2010
AD B2 Poročilo Občinske volilne komisije Laško o izidu volitev v občinski svet in
volitev župana
OVK je članom občinskega sveta in županu izročila potrdila o izvolitvi.
Predsednik Občinske volilne komisije Laško Milko Škoberne je podal poročilo o poteku
lokalnih volitev, ki so bile 10. oktobra 2010 in o ugotovitvi izida za volitve župana Občine
Laško in člane Občinskega sveta Laško. Izpostavil je razliko med večinskim sistemom, ki
velja za župana in proporcionalnim sistemom volitev, ki v Laškem velja za občinski svet, ter
pojasnil sistem Harejevega količnika in d'Hondtov sistem. Povedal je, da so volitve potekale
povsem normalno in da OVK ni prejela nobenih pripomb z volišč oziroma s strani volilnih
odborov, je pa od predstavnika liste kandidatov SDS prejela ugovor zoper delo volilnih
odborov. Le-ta ni bil vložen pravočasno, zato ga je morala OVK kot prepoznega zavreči.
Podal je tudi podrobno obrazložitev odgovora na pritožbo predstavnika liste kandidatov SDS
zoper delo volilnih organov, ki je bila naslovljena na občinski svet. Po mnenju občinske
volilne komisije je pritožba v celoti neutemeljena. Glede na dosedanje izkušnje je predsednik
OVK še predlagal, da se v prihodnje v občinsko volilno komisijo imenujejo člani iz vseh
političnih opcij, ki so dosegle dober volilni rezultat na teh volitvah, ter da se spremenijo meje
treh krajevnih skupnosti - Rečice, Laškega in Marija Gradca, občinska volilna komisija pa bo
v naslednjem mandatu najbrž tudi upoštevala že podani predlog, da se ustrezno zmanjša
število volišč.
Pisni odgovor OVK je bil tako kot pritožba predstavnika liste kandidatov SDS članom
občinskega sveta Laško podan na mizo pred pričetkom seje.
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V razpravi je bilo izpostavljeno, da je bilo predstavniku liste kandidatov SDS onemogočeno
prisostvovati na seji OVK v večernih urah po zaključenem glasovanju, kljub temu, da so ga
člani OVK poznali. Člani SDS so omenjenega večera spremljali rezultate volitev po internetu,
in ko je pisalo, da je preštetih 100% glasov, so rezultate smatrali kot končne izide volitev, saj
jim je le-te potrdila tudi ena izmed članic OVK.
Predsednik OVK je pojasnil, tako kot je že zapisano v odgovoru OVK na predmetno pritožbo,
da OVK ni objavljala rezultatov glasovanja na internetu, ampak gre pri tem za spletno
aplikacijo, ki se izvaja na infrastrukturi Ministrstva za javno upravo. Aplikacija je enotna za
vso Slovenijo. V večernih urah na dan glasovanja so bili na njej objavljeni delni neuradni izidi.
Delo OVK je bilo namreč končano komaj v ponedeljek, ko so bile ob 13. uri preštete in
prištete še glasovnice tistih, ki so glasovali po pošti. Navedena spletna stran, kar še vedno
jasno piše na njej, in kjer so sicer vidni rezultati volitev za Občino Laško, vsebuje neuradne
rezultate. Za uradne rezultate se štejejo samo podatki v poročilu OVK, ki je bilo pripravljeno
in izdelano po končanem štetju vseh glasovnic, torej tudi po preštetju glasovnic, ki so
prispele po pošti in vpisu le-teh v aplikacijo. Glede objavljanja rezultatov na spletu na dan
glasovanja pa je upravljavec aplikacije Genis, d.o.o., pojasnil, da so se rezultati osveževali z
definiranim urnikom, zaradi česar je lahko in tudi je prišlo do zamika in s tem do razlike pri
izpisu rezultatov takoj po vnosu podatkov glede na kasnejše dejanske rezultate. Glede
napisa na internetni strani, da je bilo preštetih 100% glasov, pa se je nanašalo na županske
volitve, za občinski svet teh podatkov ni bilo. Glede spremljanja seje OVK pa je pojasnil, da
bi se moral g. Lapornik pet dni pred dnevom glasovanja prijaviti pri OVK, ki bi mu za ta
namen izdala ustrezno potrdilo, tako kot ga je izdala ostalim petim osebam, ki jih je SDS
prijavila za spremljanje dela na posameznih voliščih.
Izpostavljeno je bilo Poročilo OVK o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško na
volitvah dne 10. oktobra 2010 po volilnih enotah 1, 2 in 3. Ugotovljeno je bilo, da je v
navedenem poročilu prišlo do napake v 5. točki pri volilni enoti 1, kjer je bil v poročilo
pomotoma vstavljen izpis iz aplikacije, ki še ni imel prištetih glasov, ki so prispeli po pošti.
OVK bo napako v poročilu ustrezno popravila. Ugotovljena napaka ne vpliva na izračun
mandatov in na veljavnost rezultatov, saj so ostali podatki pravilni, gre le za pomoto pri
izdelavi poročila z napačno vstavljenim izpisom izvoljenih članov v občinski svet v 1. volilni
enoti.
V razpravi so sodelovali: Srečko Lesjak – SDS, Danijela Zupan – SDS in Milko Škoberne –
OVK.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije Laško o izidu
glasovanja za člane občinskega sveta in o izidu volitev za župana.
Št. 040-06/2010
Predsedujoči je ob 17.56 prekinil sejo za nedoločen čas oz. do konca zasedanja mandatne
komisija. Člani občinskega sveta so zapustili dvorano.
Seja se je nadaljevala ob 18.18.
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AD B3 Potrditev mandatov članov Občinskega sveta Laško in župana Občine
Laško ter svečana prisega župana Občine Laško
Tričlanska komisija v sestavi Mojce Krivec, Danijela Lapornika in Danijela Dobrška je na
podlagi potrdil o izvolitvi za člane Občinskega sveta Laško in župana Občine Laško ter
poročil Občinske volilne komisije Laško o izidu volitev pripravila poročilo, v katerem je
ugotovila:
1. da je bil v volilnem postopku :
a. vložen ugovor zoper delo volilnih odborov, ki ga je občinska volilna komisija
zavrgla kot prepoznega, vendar se je v skladu z zakonom o lokalnih volitvah
predlagatelj liste kandidatov zoper sklep OVK pritožil na občinski svet dne
26.10.2010,
b. da je bila na občinski svet vložena pritožba zoper delo volilnih organov z dne
19.10.2010.
Obe pritožbi sta neutemeljeni:
a) Pritožba z dne 26.10.2010 se zavrne kot neutemeljena, ker je bil ugovor vložen kot
prepozen – zamujen je bil rok iz 2. odst. 98. člena Zakona o lokalnih volitvah, ker
OVK ni ugotovila takšnih nepravilnosti pri delu volilnih odborov, ki so ali bi lahko
bistveno vplivale na izid volitev in ker niti s strani zaupnikov SDS pri volilnih odborih
niso bile zabeležene nepravilnosti.
b) Pritožba z dne 19.10.2010 se zavrne kot neutemeljena, ker občinski svet ni
ugotovil nepravilnosti pri odločitvi OVK, ki bi bistveno vplivala na potrditev mandatov.
Glede na to, da se pritožba zoper delo volilnih organov z dne 18.10.2010 nanaša na
drugi mandat SLS v 3. volilni enoti, ki po poročilu OVK pripada Florjanu Klopčiču, le-ta
o pritožbi ne sme glasovati.
2. da so potrdila o izvolitvi zakonita in tako v skladu z zakonodajo o volitvah ni zadržkov,
ki bi ovirali potrditev mandatov vsem ostalim 22-im izvoljenim članom občinskega
sveta;
3. da je bil za župana Občine Laško na neposrednih volitvah izvoljen Franc Zdolšek, ki
je bil hkrati izvoljen tudi za občinskega svetnika; pri tem gre za nezdružljivost funkcij
po 1. odst. 37. a člena in 1. odst. 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi, zato ob
sprejemu funkcije župana Francu Zdolšku preneha mandat člana občinskega sveta;
4. da je v poročilu OVK za občinski svet prišlo do napake v točki 5 pri volilni enoti 1, kjer
je bila v poročilo pomotoma vstavljena tabela iz izpisa, ki še ni imel prišteto
glasovanje po pošti.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je z večino glasov (18 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA) sprejel
naslednji
SKLEP:
1. Obe pritožbi predstavnika liste kandidatov SDS zoper delo volilnih organov se
kot neutemeljeni zavrneta.
2. S tem se potrdi sporni mandat SLS v 3. volilni enoti, ki pripada Florjanu
Klopčiču, roj. 17.03. 1974, Klenovo 5, Laško.
Številka: 032-21/2010

* Pri zgornjem sklepu Florjan Klopčič ni glasoval.
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Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško potrjuje mandate ostalih 22 članov Občinskega sveta Laško:
1. BELEJ Marjan, roj. 13.01.1964, Zg. Rečica 6, Laško (SLS)
2. CENTRIH Matjaž, roj. 24.06.1976, Šentrupert 77, Šentrupert (SLS)
3. CESAR Janko, roj. 25.11.1963, Mrzlo polje 6a, Jurklošter (SLS)
4. DOBRŠEK Danijel, roj. 11.12.1953, Mrzlo polje 15a, Jurklošter ( DeSUS)
5. GREŠAK Klemen, roj. 08.11.1980, Valentiničeva 35, Laško (MMOL)
6. KLENOVŠEK Milan, roj. 27.04.1960, Zg. Rečica 81, Laško (SD)
7. KNEZ Matej, roj. 06.08.1981, Belovo 26a, Laško (MMOL)
8. KOTNIK Jože, roj. 18.11.1942, Pot na Šmohor 10, Laško (DeSUS)
9. KRIVEC Mojca, roj. 25.04.1959, Kidričeva 8, Laško (SLS)
10. KRIŽNIK Andreja, roj. 23.10.1971, Kidričeva 41, Laško (LDS)
11. LAPORNIK Danijel, roj. 04.10.1963, Valentiničeva 7, Laško (SD)
12. LESIČAR Franc, roj. 01.07.1951, Lahov graben 5, Jurklošter (SD)
13. LESJAK Srečko, roj. 11.01.1956, Sp. Rečica 22, Laško (SDS)
14. MEDVED Andrej, roj. 07.03.1980, Radoblje 8, Laško (MMOL)
15. OCVIRK Marjeta, roj. 21.09.1964, Kidričeva 52, Laško (SD)
16. PIKL Matjaž, roj. 07.01.1971, Šmohor 15a, Laško (DeSUS)
17. SABOLČKI Aleksander, roj. 27.03.1955, Pašnica 8, Rimske Toplice (SDS)
18. SALOBIR Marjan, roj. 05.05.1960, Marija Gradec 8, Laško (LDS)
19. SENICA Jože, roj. 14.03.1960, Globoko 8h, Rimske Toplice (N.Si)
20. TUŠEK Roman, roj. 12.03.1969, Reka 1, Laško (N.Si)
21. ZUPAN Danijela, roj. 05.10.1965, Trubarjevo nabrežje 1a, Laško (SDS)
22. ZDOLŠEK Franc, roj. 12.05.1959, Cesta na Svetino 48, Laško (SLS)
S tem je Občinski svet Laško konstituiran.
Številka: 032-21/2010
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Laško ugotavlja, da je bil za župana Občine Laško izvoljen Franc
Zdolšek, rojen 12.05.1959, stanujoč Cesta na Svetino 48, Laško, zato mu zaradi
nezdružljivosti funkcij predčasno preneha mandat člana občinskega sveta.
2. Ugotovitev, da je Francu Zdolšku kot članu občinskega sveta predčasno
prenehal mandat, se posreduje občinski volilni komisiji, ki naj v skladu z
zakonom o lokalnih volitvah izvede postopek za potrditev mandata
nadomestnega člana.
Številka: 032-21/2010
Po sprejemu navedenega sklepa je predsedujoči predal vodenje županu Francu Zdolšku ter
mu nadel župansko verigo. Župan je pozdravil navzoče in pred občinskim svetom svečano
prisegel:
"Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in poštenju, v skladu s
svojim najboljšim vedenjem ter z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Občine Laško in
Republike Slovenije."
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AD B 4 Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan je na podlagi predhodnega usklajevalnega sestanka z nosilci posameznih list,
izvoljenih v občinski svet, z dne 18.10.2010, podal predlog za sestavo komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet sprejme sklep, da se v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja imenujejo:
1. Janko Cesar (SLS) – predsednik,
2. Jože Senica (N.Si),
3. Aleksander Sabolčki (SDS),
4. Andrej Medved (MMOL),
5. Andreja Križnik (LDS),
6. Milan Klenovšek (SD),
7. Danijel Dobršek (DeSUS).
Številka: 032- 21/2010
AD B6 Razno
Župan je predlagal, da se sprejme sklep o terminu sklicevanja sej občinskega sveta.
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško bo opravljal svoje delo na sejah, ki bodo praviloma ob sredah, ob
17. uri.
Številka: 032-21/2010
Župan je povedal, da bo 2. redna seja predvidoma 10. novembra. Na dnevnem redu bo
imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora, sledil bo slavnostni del
seje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo pripravila predloge za
imenovanja, bo imela prvo sejo v torek, 2. novembra, ob 8. uri.
Župan je povedal, da so svetniki dobili na mizo Statut občine Laško, poslovnik Občinskega
sveta Občine Laško, Zakon o lokalni samoupravi ter Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije, ki je pričel veljati 5.6.2010, ter priročnik za občinske funkcionarje Združenja občin
Slovenije.
*************************************************
Seja je bila zaključena ob 18. 45 uri.
*************************************************
Zapisala:
Tanja Grabrijan

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
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