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Z A P I S N I K 
 
1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 12. decembra 2018, ob 17. 
uri, v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško . 
 
 

AD A1 Ugotovitev sklepčnosti  

 
V  skladu z 9. členom poslovnika je sejo vodil najstarejši član občinskega sveta Marjan Kozmus.  
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 22 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je, 
skladno z 31. členom poslovnika, občinski svet sklepčen. Uroš Lukić se seje ni udeležil. 
  
Na seji so poleg članov občinskega sveta, katerih seznam je sestavni del zapisnika in se nahaja v 
spisu, prisostvovali tudi: 
 

1. Franc Zdolšek novoizvoljeni župan 

2. Tina Rosina Košir direktorica Občinske uprave 

   

 Uslužbenci občinske uprave:  

3. Tanja Grabrijan Kabinet župana 

4. Mojca Knez Jovan Kabinet župana 

5. Stanka Jošt Oddelek za gospodarske dejavnosti 

6. Andrej Flis Oddelek za gospodarske dejavnosti 

7. Dimitrij Gril Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne 
zadeve 

8. Andrej Kaluža Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

9. Dragica Čepin Oddelek za proračun in javne finance 

   

 Ostali:  

10. Boštjan Grešak predsednik Občinske volilne komisije Laško 

   

 Tisk, TV:  

11. Boža Herek TV Krpan 

12. Špelca Juhart TV Laško 

 
 

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 (le-teh ni bilo). 
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. Štefanijo Pavčnik (SDS) - predsednica, 
2. Eneja Kirna (MMOL) in  
3. Ireno Gradišnik (DeSUS). 

Naloga komisije je, da poda poročilo o ugotovitvah glede potrditve mandatov za člane 
Občinskega sveta Laško in o izvolitvi župana Občine Laško. 
 
Številka:  032-21/2018 
 
 

AD B2  Poročilo Občinske volilne komisije Laško o izidu volitev v občinski svet in  
             volitev župana 

 
OVK je za člane občinskega sveta in za župana pripravila potrdila o izvolitvi.  
 
Predsednik Občinske volilne komisije Laško Boštjan Grešak je podal poročilo o poteku lokalnih 
volitev, ki so bile 18. novembra 2018 in o ugotovitvi izida za volitve župana Občine Laško in člane 
Občinskega sveta Laško. Povedal je, da so volitve potekale povsem normalno in da OVK ni prejela 
ugovorov ali pritožb v zvezi z delom volilih odborov oz. volilne komisije.  
 
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.  
 
Številka:  041-06/2018 
 
Predsedujoči je ob 17.06 prekinil sejo za nedoločen čas oz. do konca zasedanja mandatne komisije. 
Člani občinskega sveta so zapustili dvorano. 
 
Seja se je nadaljevala ob 17.12. Prisotnih je bilo 22 članov. 
 
 

AD B3 Potrditev mandatov članov Občinskega sveta Laško in župana Občine  
            Laško  

 
Tričlanska komisija v sestavi Štefanija Pavčnik, Enej Kirn in Irena Gradišnik 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: 
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1. da v volilnem postopku ni bilo vloženega pravnega sredstva zoper delo volilnih odborov 

in Občinske volilne komisije Laško, 
2. da so potrdila o izvolitvi zakonita in tako v skladu z zakonodajo o volitvah ni zadržkov, ki 

bi ovirali potrditev mandatov vsem 23-im izvoljenim članom Občinskega sveta Laško, 
3. da je bil za župana Občine Laško izvoljen Franc Zdolšek na neposrednih volitvah dne 18. 

novembra 2018. 
 
Mandatna komisija tako predlaga, da Občinski svet Laško potrdi mandate vsem 23-im članom 
Občinskega sveta Laško, za župana Občine Laško pa ugotovi, da je bil le-ta izvoljen na neposrednih 
volitvah, dne 18. novembra 2018. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Laško potrjuje mandate 23 članov Občinskega sveta Laško: 
1. BARLIČ Alenka, roj. 23.01.1969, Laziše 31, Rimske Toplice (SLS) 
2. BELEJ Marjan, roj. 13.01.1964, Zg. Rečica 6, Laško (SLS) 
3. BEVK KNEZ Danijela, roj. 26.10.1980, Na Pristavi 14, Laško (MMOL) 
4. CESAR Janko, roj. 25.11.1963, Mrzlo polje 6a, Jurklošter (SLS)  
5. ČANDER Olga, roj. 07.04.1965, Olešče 48, Laško (DeSUS) 
6. DEŽELAK Uroš, roj. 17.07.1979, Harje 3g, Laško (SDS) 
7. GRADIŠNIK Irena, roj. 10.01.1953, Strmca 17, Laško (DeSUS) 
8. JANČIČ Barbara, roj. 22.09.1992, Olešče 19, Laško (MMOL) 
9. JEZOVŠEK Mojca, roj. 20.02.1982, Marija Gradec 62b, Laško (SLS) 
10. KIRN Enej, roj. 09.06.1985, Badovinčeva 6, Laško (MMOL) 
11. KOVAČ Damjan, roj. 18.12.1971, Vrh nad Laškim 17b (SD) 
12. KOZMUS Marjan, roj. 11.10.1951, Jagoče 13e, Laško (SD) 
13. KUSTURA Bojana, roj. 10.07.1957, Šmarjeta 16, Rimske Toplice (SD) 
14. LUKIČ Uroš, roj. 01.09.1977, Širje 9, Zidani Most (SD) 
15. MEDVED Robert, roj. 16.04.1967, Cesta na Svetino 13, Laško (SDS) 
16. PAVČNIK Štefanija, roj. 03.12.1970, Globoko 7a, Rimske Toplice (SDS) 
17. PIKL Matjaž, roj. 07.01.1971, Šmohor 15a, Laško (DeSUS) 
18. RODE Barbka, roj. 01.02.1993, Trsteniška ulica 4, Rimske Toplice (MMOL) 
19. SENICA Jože, roj. 14.03.1960, Globoko 8h, Rimske Toplice (N.Si)  
20. ŠIPEK Bojan, roj. 06.04.1981, Spodnja Rečica 96, Laško (MMOL) 
21. TERŠEK Polonca, roj. 20.09.1975, Pot na Kobivjek 1a, Laško (N.Si) 
22. VRŠČAJ Boštjan, roj. 20.12.1970, Aškerčev trg 14, Laško (LLL) 
23. ZDOLŠEK Franc, roj. 12.05.1959, Cesta na Svetino 48, Laško (SLS) 

 
S tem je Občinski svet Laško konstituiran. 
 
Številka:  032-21/2018 

Predsedujoči je navzoče seznanil, da je bil Franc Zdolšek izvoljen za člana občinskega sveta in za 
župana. Zato gre v tem primeru po 1. odst. 37.a člena in 1. odst. 37.b člena Zakona o lokalni 
samoupravi za nezdružljivost funkcij. Ker se je Franc Zdolšek izrekel, da sprejme funkcijo župana, 
mu preneha mandat člana občinskega sveta. 
 
Občinski svet Laško je soglasno sprejel naslednji 

SKLEP: 



 

 

 
 

 

  4 
  

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:  032-21/2018 
 
 

AD B4 Svečana prisega župana Občine Laško 

 
Po sprejemu zgoraj 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." 
 
 

AD B5 Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
Župan je na podlagi predhodnega usklajevalnega sestanka z nosilci posameznih list, izvoljenih v 
občinski svet, ki je bil dne 5. 12. 2018, 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. Enej Kirn (MMOL), 
3. Damjan Kovač (SD), 
4. Matjaž Pikl (DeSUS), 
5. Štefanija Pavčnik (SDS), 
6. Jože Senica (N.Si), 
7. Boštjan Vrščaj (Lista LL). 

 
Številka:  032-21/2018 
 
 

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:  032-12/2018 
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Župan je povedal, da bo 2. redna seja predvidoma 23. januarja. Na dnevnem redu bo imenovanje 
delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki bo pripravila predloge za imenovanja, bo imela prvo sejo v ponedeljek, 14. januarja, 
zato so nosilci svetniških skupina danes na mizo dobili poziv za imenovanje članov delovnih teles 
občinskega sveta (komisij in odborov) ter nadzornega odbora. 
 
Župan je povedal, da so svetniki dobili s sejnim gradivom Statut Občine Laško in Poslovnik 
Občinskega sveta Občine Laško, na mizo pa še priročnik za občinske funkcionarje Združenja občin 
Slovenije. Svetnike je prosil, da svoje kontaktne podatke vpišejo v seznam (GSM, e-pošta), saj se 
gradiva za seje praviloma posredujejo po elektronski pošti. Prav tako naj vpišejo številke TRR za 
nakazilo sejnin in izpolnijo izjavo o statusu prejemnika dohodka.  
 
Ob koncu je sledilo še skupinsko fotografiranje. 
 
 
************************************************* 
Seja je bila zaključena ob 17.30. 
************************************************* 
 
Zapisala:                                                                                                
Tanja Grabrijan                                  
            Župan Občine Laško 

    Franc ZDOLŠEK 

 


