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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, info@ks-lasko.si, Matična številka: 5017343000, Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna

dejavnost javne uprave, TRR 01257-6450815156, Davčna številka: 67730116.
Datum: 28.10. 2015
Del. št. 15-143-4/MK

Z A P I S N I K

5. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2014-2018, ki je bila v sredo, dne 28. oktobra 2015 ob 17. uri v sejni sobi Občine  Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Prisotni:

I. člani Sveta KS Laško:

1. Rok Remic, Na Pristavi 17, 3270 Laško,
2. Metoda Benedek, Mestna ulica 7, 3270 Laško,
3. Marjan Grešak, Laško, Valentiničeva ulica 35, 3270 Laško,
4. Ljubica Pavlinc, Podšmihel 1/a, 3270 Laško
5. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško,
6. Gizela Podbregar, Laško, Badovinčeva ulica 6, 3270 Laško,
7. Enej Kirn, Badovinčeva ulica 6, 3270 Laško,
8. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško,
9. Zlatko Gradišnik, Strmca 17, 3270 Laško.
.

II. Ostali vabljeni:

1. Anton Vodišek,  Kidričeva ulica2, 3270 Laško, sekretar KS Laško,
2. Branko Trkulja, Na Pristavi 30, 3270 Laško, Str. del. Na področju cest

Odsotni:

Opravičeno:

1. Dejan Purnat, Rimska cesta 2¸ 3270 Laško in
2. Rozalija Nemec, Rifengozd 9, 3270 Laško,

ki je odsotna zaradi odstopa zaradi nezdružljivosti funkcije zaposlitve in članstva v svetu KS.

Za sejo je bil predlagam naslednji

D n e v n i   r e d :

1. Ugotovitev sklepčnosti 5. seje Sveta KS Laško
2. Pregled ter potrditev zapisnika 3. in 4. seje Sveta KS Laško
3. Pregled realizacije plana KS Laško do 31. 08. 2015
4. Informacija o aktivnostih organizacije zimske službe na javnih poteh v KS Laško za sezone v obdobju 2015-2016
5. Druge organizacijske zadeve in razno

Predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec je uvodoma pozdravil vse navzoče ter predlagal prej navedeni dnevni red.

Navzoči na predlagani dnevni red niso imeli pripomb oziroma predlogov za dopolnitev dnevnega reda. Tako je bil dnevni red v predlagani
vsebini

s p r e j e t.
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01. točka

Ugotovitev sklepčnosti 5. seje Sveta KS Laško

Pred začetkom seje je bilo že ugotovljeno, da je seja sklepčna, saj je na seji od 11 članov Sveta KS Laško navzočih 9 članov. Tako je Svet
KS Laško je sprejel

s k l e p :

5. seja Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj seji prisostvuje 9 od 11. članov Sveta Krajevne skupnosti Laško.

Z vabilom za 5. sejo predlagani dnevni red, je bil sprejet brez pripomb.

Številka: 15-143-4-1/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 15-143/MK
- file: MD/Seje organov KS/ Svet KS/Sklepi

02. točka

Pregled ter potrditev zapisnika 3. in 4. seje Sveta KS Laško, dne 08. 04. 2015 in 02. 09. 2015

Vabilu za današnjo 5. sejo Sveta KS Laško sta bila vsem vabljenim na sejo posredovana tudi zapisnika 3.in 4. seje Sveta KS, mandata 2014-
2018. Iz vsebine zapisnikov je razvidno, kako je seja potekala in kakšni in kateri sklepi so bili sprejeti ob zaključku obravnave posamezne
točke dnevnega reda.

Krajšo obrazložitev zapisnikov je podal g. Anton Vodišek, sekretar Sveta KS Laško v upanju, da so bistva obravnave zajeta in da so
sestavljeni sklepi pravilni.

Člani so bili posebej  seznanjeni, da sta na naš predlog prejemnika občinskih priznanj za leto 2015 g. Stanislav Kužnik, ki prejme Zlati grb
občine Laško in g. Janko Franetič, ki prejme Srebrni grb občine Laško. G. Kužnik prejeme priznanje za pretekle zasluge na področju
šolstva, kulture in družbenopolitičnega delovanja, g. Franetič pa za zasluge na področju radioamaterstva in civilne zaščite.

Po razpravi je bil sprejet naslednji

s  k  l  e  p  :

Zapisnika preteklih dveh sej in sicer 3. in 4. seje Sveta KS Laško, z dne 08. 04. 2015 in 02. 09. 2015 sta v predloženem besedilu p o t r j e
n a.

Številka: 14-143-4-2/MK
Dostavljeno:

1. KS Laško
- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-143/MK
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Sklepi

03. točka

Pregled realizacije plana KS Laško do 31. 08. 2015

Vabilu za sejo je bil pod to točko dnevnega reda posredovan:

1. Pregled realizacije plana KS Laško do 31. 08. 2015 s predlogom prerazporeditve sredstev.

Obrazložitev realizacije programa KS Laško sta podala predsednik Sveta KS g. Martin Kokotec in sekretar KS Laško Anton Vodišek.
Obrazloženo je bilo, da se sočasno z rebalansom planov na državnem nivoju in občinskem nivoju mora izvesti po potrebi tudi rebalans plana
v sami KS, ki je sestavni del občinskega proračuna. Tako je v gradivu tudi predložen sam sklep o prerazporeditvi sredstev, ki pa ne vpliva na
samo višino prihodkov ali odhodkov.

V občini se pripravlja proračun Občine Laško za leto 2016 in 2017. V času sklica te seje je s strani občine prišel tudi predlog za sestavo plana
KS za leto 2016 in 2017.. Ker  so plani krajevnih skupnosti tudi sestavni del občinskega proračuna, je nujno, da se planira tudi v KS.  Glede
na navodila se je pripravil predlog prihodkov in odhodkov za obe leti v enaki višini, kot je bil znesek obeh postavk v letu 2015.

Navzoči so se seznanili tudi z realizacijo drugih nalog  v KS, ki niso zajete v samem programu KS in ki so bile realizirane iz sredstev občine
ali kakšnih drugih sredstev.

Sredstva same KS so se do sedaj porabila za redno dejavnost KS, za letno in zimsko vzdrževanje cest. Iz programa novogradenj je bil
asfaltiran odsek ceste na Strmci in sicer na relaciji Rajh – Puh v dolžini cca 125 m. V pripravi za asfaltiranje je odsek ceste v Rifengozdu na
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relaciji Zorko – Zupanc v dolžini cca 180 m. V Rifengozdu je še pripravljen za asfaltiranje del ceste na relaciji od ceste Pečovnik – Celjska
koča – odcep v našo KS proti domačije Dušak v dolžini cca 420 m. V  KS  bo pridobljeno na nekaterih krajših odsekih še nekaj metrov
asfalta, ki pa si ga financirajo sami krajani. Realizirano pa je in še bo kar nekaj nalog v naši KS, ki pa se financirajo direktno iz proračuna
občine, kot je npr. pravkar končana obnova infrastrukture Pod gradom. Vizvedbi pa je tudi že ureditev križišča v Jagočah.

Na obrazložitev ter samo realizacijo programa KS v tem letu člani Sveta niso imeli pripomb.

S strani nekaterih članov pa je bilo nekaj predlogov in pripomb in sicer:

G. B. Trkulja predlaga, da se občini predlaga, da se ob eventuelni obnovi infrastrukture, kot je bil primer Pod gradom, le-ta realizira do
konca na določeni zaključeni celoti, npr. v nadaljevanju ceste Pod gradom nazaj proti Aškerčevem trgu.

G. M. Grešak je prosil, da se naj nadaljuje z aktivnostmi dokončne ureditve studenčka na Podšmihelu, da se uredi vodno zajetje, da bo
studenček imel funkcijo.

Predsednik M. Kokotec je predlagal, da bi bilo morda smotrno z dopisom vprašati vodstvo občine in TD, kaj se namerava nadalje z
objektom bivšega Hotela Savinja. V tej razpravi se je oglasila ga. M. Benedek, ki je navzoče seznanila, da kolikor je seznanjena aktivnosti
tečejo, TIC deluje, sobe se oddajajo, za oddajo gostinskega dela pa naj bi postopki tekli.

Po razpravi so bili sprejeti naslednji

s k l e p i :

1. Sklep

Sprejme se poročilo o realizaciji programa KS Laško do 31. 8. 2015

2. Sklep

Krajevna skupnost Laško prerazporeja sredstva proračuna med posameznimi postavkami proračuna občine Laško za leto 2015 kot sledi:

PP konto NRP Naziv konta Plan pred
razporeditvijo

Prerazporeditev Veljavni plan

11002 KSLA – Delovanje KS 00,00
4020 062 Spletne strani KS 0,00 120,00 120,00
4024 020 Stroški prevoza v državi 1.000,00 -270,00 730,00
4060 000 Najemnine za posl. prostor 1.200,00 -1.200,00 0,00
4029 999 Drugi operativni stroški 371,00 1.350,00 1.721,00

0,00

Zaradi uskladitve potrebnih sredstev za izvedbo zastavljenih programov je bilo potrebno prerazporediti sredstva med posameznimi konti v
okviru proračunske postavke 11002.

3. Sklep

Sprejme se predlog plana KS Laško za leto 2016 in 2017 . Zneski postavk dotacij in s tem tudi stroškov ostanejo enaki, kot za leto 2015.
Tako se planirajo prihodki in odhodki v višini 46.040,00. Posamezne vmesne postavke pa se razporedijo v sodelovanju s sestavljavci
občinskega proračuna do naslednje seje sveta.

4. Sklep

V razpravi podani predlogi članov Sveta KS se predložijo pristojnim upravljavcem obravnavanih objektov.

Številka: 15-143-4-3/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-143/MK
- Občina Laško, Oddelek za finance
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Sklepi

04. točka

Informacija o aktivnostih organizacije zimske službe na javnih poteh v KS Laško za sezone v obdobju 2015-2016
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Organizacija in izvedba zimske službe za sezono 2015 – 2016bo potekala po enakem sistemu, kot pretekla leta. Lani sta bili podpisani
pogodbi za izvedbo zimske službe z dvema glavnima izvajalcema. Pogodbi sta podpisani za štiri leta. Za levi breg Savinje je izvajalec
Gradbena mehanizacija Ferdinand Hercog, s.p., za desni breg Savinje pa Branko Selič, s.p. Oba izvajalca sta v preteklosti že izvajala
zimsko službo za KS Laško.
Za to leto ni bil izveden razpis za javno naročilo, ker vrednost razpisa ne presega zakonsko določene vrednost v višini 20.000,00 €. Z
izvajalci  bo organiziranih več delovnih sestankov, kjer se bodo zadeve dogovorile tako glede relacij, terminov, kontaktiranja in tudi samega
obračuna del ter reševali morebiti nastali  problemi. Koordinator s strani KS Laško je g. Brane Trkulja kot strokovni sodelavec za področje
cest.

Prispevek krajanov za pluženje priključkov ostane v enaki višini, kot pretekle zime. To je 50,00 € v sezoni.

Poročilo o izvedbi zimske službe za sezono 2014-2015 je bilo podano že na 3. seji.

Člani Sveta KS pa so z gradivom prejeli tudi seznam javnih poti, na katerih se izvaja zimska služba. Seznam cest se objavi na spletni strani.

G. Z. Gradišnik je opozoril, da je nujno pred zimo potrebno asfaltirati in dokončno urediti Petkov klanec na Strmco, kajti od vseh treh
priključkov na Strmco je le-ta še najbolj varen.

Po razpravljanju je bil sprejet naslednji

s k l e p :

Svet KS Laško se je seznanil z aktivnostim za izvedbo zimske službe za sezono 2015-2016.

Pristojne občinske službe se opozori na dokončno ureditev klanca na Strmco.

Številka: 14-143-4-4/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- Občina Laško, UGJSOP
- spis – del. št. 14-143/MK
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Sklepi

05. točka

Druge organizacijske zadeve in razno

Pod to točko smo obravnav še razne informacije, vloge ter prošnje in sicer:

1.

Vlogo Stika za pomoč pri ureditvi okolice s spominskim obeležjem na lokaciji strmoglavljenja bombnika B-24 v Kuretnem s povabilom za
sodelovanje. Dogodek je že mimo, podana je bila le informacija glede sodelovanja KS pri tem dogodku in sicer, da se v to akcijo KS
direktno ni vključila, organizator pa je bil seznanjen, da je KS Laško že sodelovala v preteklem letu pri ureditvi te lokacije.

Sklep:

Informacija v zvezi z vlogo STIK-a za sofinanciranje  ureditve obeležja strmoglavljenja letala v Kuretnem je sprejeta na znanje

2.

Vloga Hortikulturnega društva Laško za finančno pomoč pri ureditve Knjižničnega vrta. Dogodek je že mimo, podano je bilo le poročilo o
sodelovanju KS.

Sklep:

Potrjuje se odobren znesek pomoči HD Laško v znesku 300,00 €.

3

Prošnja za pomoč družini Kumer iz Doblatine po elementarni nesreči. Podano je bilo poročilo o načinu pomoči KS.

Sklep:

Potrjuje se odobren znesek pomoči po elementrni nesreči za družino Kumer iz Doblatine v znesku 100,00 € za material.

4.

Obravnavala se je prošnja PGD Laško za finančni prispevek za nabavo osebne zaščite za mlade gasilce.
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Sklep:

PGD Laško se za opremo mladim gasilcem odobri finančna pomoč v višini 300,00 €.

5.

G. M. Grešak, prosi, da se nujno postavi prometni znak »nimaš prednosti« iz Kopitarjeve ulice na  Valentiničevo cesto. Člani so bili
seznanjeni, d a akcija opremljanja križišč z ustreznimi prometnimi znaki poteka in bo realizacija vsekakor odvisna od pristojnega
občinskega organa, najbrž  pa tudi od finančnih zmožnosti.

Sklep:

Na pristojno službo občine se  naslovi vloga za postavitev prometnega znaka »nimaš prednosti« na križišču Kopitarjeve in Valentiničeve
ulice.

Številka: 15-143-4-5/MK
Dostavljeno:

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- Občina Laško, UGJSOP
- spis – del. št. 15-143/MK
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Sklepi

Dnevni red 5. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško je bil izčrpan. Svet KS Laško je sejo zaključil ob 19.00 uri.

Zapisal:
Anton Vodišek, l.r.
Sekretar Predsednik

Sveta Krajevne skupnosti Laško:
Martin KOKOTEC, l. r.

Dostavljeno:
1. KS Laško

- vsem članom Sveta KS Laško
- evidenca zapisnikov sej Sveta KS Laško
- arhiv – del. št. 14-143/MK
- Občina Laško
- spletna stran www.ks-lasko.si
- File: MD/seje organov KS/Svet KS


