
KRAJEVNA SKUPNOST  
               LAŠKO 
Datum: 02/12-2015 
Del. št. 15-202-1/MK 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Krajevne skupnosti Laško (številka 131/96 z dne 15/10-1996 in številka: 56/2002 z 
dne 16/10-2009) 
 

S K L I C U J E M  
6.  redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Laško, ki bo 

v sredo, dne 09. decembra 2015 ob 18. uri 
v prostorih Gostilne Hochkraut v Laškem (zraven pošte)  

Za sejo predlagam naslednji 
 
D n e v n i   r e d :  

1. Ugotovitev sklepčnosti 6. seje Sveta KS Laško 
2. Pregled ter potrditev zapisnika 5. seje Sveta KS  Laško z dne 28. 10. 2015 
3. Informacija o realizaciji programa  KS Laško  
4. Pregled evidentirane problematike v KS Laško v letu 2015 
5. Predlog programa KS Laško za leto 2016 
6. Druge manjše organizacijske zadeve in razno 

 
Glede na to, da je leto ponovno naokoli ter da bo to zadnja letošnja seja Sveta KS Laško   

vse vabljene prosim,  
da se seje udeležite v želji, da ob zaključku še nekoliko posedimo, si nazdravimo in si zaželimo še nadaljnje 
uspešno sodelovanje v novem letu 2016.  
        Predsednik  
        Sveta Krajevne skupnosti Laško 
        Martin KOKOTEC 
 
Vabljeni in dostavljeno: 1. vsi člani Sveta KS Laško 

2. Ostali:  Franc Zdolšek, Župan občine Laško  Bojana Kustura, Občina Laško  Andrej Kaluža, Občina Laško  Aljaž Krpič, UGJSOP, Občina Laško  Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško  Marjan Salobir, JP Komunala Laško  Branko Selič, izvajalec vzdrž. del  Ferdinand Hercog, izvajalec vzdrž. del.  Branko Trkulja, JP Komunala Laško  Anton Vodišek, sekretar Sveta KS Laško 
3. Arhiv:  spis 15-202/MK  register Seje Sveta KS Laško  file: MD/Seje organov KS/Svet KS/  

 
 
 



GRADIVO:  
K točki 1  
Sklepčnost 6. redne seje Sveta KS Laško bo ugotovljena ob pričetku same seje. 
 
K točki 2  
Zapisnik 5. seje Sveta KS Laško je priložen in objavljen na spletni strani KS Laško  
www.ks-lasko.si 
 
K točki 3  
Pregled in informacija o realizaciji plana  KS Laško za leto 2015 
Pregled in informacija o letnem in zimskem vzdrževanju cest v letu 2015 
 
Podrobnosti bodo obrazložene na sami seji. 

 
Končno poročilo s finančnimi podatki o realizaciji programa KS Laško za leto 2015 bo obravnavano na naslednji 
seji, ob obravnavi zaključnega računa za leto 2015. 
 
K točki 4  
Pregled evidentirane problematike v KS Laško v letu 2015 je priložen. 
 
K točki 5 
 Predlog Programa KS Laško za leto 2016 je priložen. 
 
K točki 6 
 
  
 

1. Imenovanje inventurne komisije za popis sredstev KS na dan 31. 12. 2015 
V skladu s predpisi je potrebno enkrat letno popisati vsa sredstva. V KS Laško se 
 izvrši popis na dan 31. 12. 2015. Popis opravi inventurna komisija. Predlog za 
 imenovanje inventurne komisije je v predlogu sklepa k tej točki. Za inventurno 
 komisijo predlagamo naslednji sestav:  Rok Remic, Na Pristavi 17, 3270 Laško, kot predsednik,  Ljubica Pavlinc, Podšmihel 1/a, 3270 Laško, članica  Anton Vodišek, sekretar Sveta KS, Kidričeva ulica 20, 3270 Laško, član 

 
 

2. Pogodbe o delu za leto 2016 za sekretarja, Strokovnega sodelavca za ceste  
Podjemne pogodbe za delo v strokovnih službah KS se sklepajo za tekoče leto. Tako je ponovno 
potrebno skleniti ustrezne pogodbe za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016. Pogodbe se sklenejo za enak 
obseg dela in za enak znesek.  
 

3. Določitev pavšalnega zneska za pluženje ne kategoriziranih cest in privatnih priključkov.  
V nekaterih primerih se pri izvajanju zimske službe izvajalci ne morejo izogniti, da se ne spluži 
nekaterih ne kategoriziranih cest in kakšnih privatnih priključkov. Tako predlagamo, da se tistim, ki so 
lahko deležni teh storitev, le-te simbolično zaračunajo. 
Predlagamo, da se zaračuna znesek 50,00 € na sezono, enako, kot lani. 
Zadeve v zvezi z izvajanjem zimske službe so bile glavnem že obravnavane na prejšnji seji. 

 
4. Informacija o rezultatih Tekmovanja za najlepše urejene vasi in objekte v občini Laško. 

Za seznanitev članov sveta, so v materialu za sejo tudi Rezultati tekmovanja za najlepše urejene vasi in 
objekte v občini Laško. Možnost vpogleda v rezultate je tudi na spletni strani občine. 
 



5. Informacija o prireditvi Srečanje starejših krajanov v Laškem 
Informacijo bo podal predsednik Sveta KS, ki se je prireditve udeležil. 

 
6. Prošnja za pomoč pri izvedbi pohodov v letu 2016 

STIK Laško je posredoval prošnjo za pomoč pri izvedbi tradicionalnih pohodov v letu 2016, ki se 
nanašajo tudi na našo KS. Vloga je priložena vabilu. Predlagamo, da se vloga obravnava na Svetu ter o 
morebitnem sodelovanju odloči. 

 
7. Prošnja za pomoč pri ureditvi spominske plošče dogodka v Kuretnem. 

STIK Laško je posredoval prošnjo za pomoč pri ureditvi spominske plošče dogodka v Kuretnem – 
nadaljevanje izvedbe projekta ureditve okolice s spominskim obeležjem na lokaciji strmoglavljenja 
bombnika B-24 v Kuretnem . Vloga je priložena vabilu. Predlagamo, da se vloga obravnava  na Svetu 
ter o morebitnem sodelovanju odloči. 
 

8. Prošnja za solidarnostjo pomoč za Bronislavo Belaj iz Doblatine 10, Laško 
Rdeči križ Slovenije, OZ Laško – Radeče prosi za solidarnostno pomoč prej navedeni krajanki naše KS, 
ki je doživela hudo nesrečo po udaru strele. Vloga je priložena vabilu. Predlagamo, da se vloga 
obravnava na seji Sveta KS in se o njej odloči. 
 

9. Prošnja za soglasje za registracijo avtobusnega postajališča v Doblatini 
Izletnik Celje prosi za soglasje za registracijo avtobusnega postajališča v naselju Doblatina. Avtobusno 
postajališče je fizično že v uporabi, gre zgolj za registracijo. Svetu se predlaga, da izda soglasje. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Priprava gradiva: Anton Vodišek 


