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Z A P I S N I K 
 
08. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2010-2014, ki je bila v sredo, dne 18. aprila 2012 ob 18. uri 
v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 
 
Prisotni: 
 
I. člani Sveta KS Laško: 
 

1. Jože Rajh, Laško, Kidričeva ulica 45, 3270 Laško, 
2. Anton Krivec, Kidričeva ulica 8. 3270 Laško 
3. Marjan Grešak, Laško, Valentiničeva ulica 35, 3270 Laško, 
4. Janez Pušnik Aleš, Strmca 51¸ 3270 Laško, 
5. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško, 
6. Marjan Lokošek, Brstnik 7/b, 3270 Laško, 
7. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško, 

 
II. Ostali 
 

1. Anton Vodišek, sekretar KS Laško, 
 
Odsotni: 
 
Opravičeno: 
 

1. Alojz Požin, Laško, Badovinčeva ulica 9, 3270 Laško, 
2. Dejan Purnat, Rimska cesta 2, 3270 Laško 
3. Bogdan Grosar, Strmca 40, 3270 Laško. 
4. Gizela Podbregar, Badovinčeva ulica 6, 3270 Laško 

 
Ostali, ki so se opravičili: 
 

1. Branko Trkulja, strokovni sodelavec na področju cest v KS Laško 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji 

 
d n e v n i    r e d : 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti 8. seje Sveta KS Laško 
2. Pregled ter potrditev zapisnika 7 redne seje Sveta z dne 21. 12. 2011 
3. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2011 
4. Informacija o izvedbi zimske službe na javnih poteh v KS Laško v sezoni 2012012 
5. Informacija o izvedbi akcije »Očistimo slovenijo v letu 2012« 
6. Izvedba akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2012 
7. Obravnava realizacije programa KS v letu 2012 
8. Razno 

 
 
Od vabljenih članov Sveta KS so se opravičili štirje člani sveta in sicer gospod Dejan Purnat in Alojz Požin, 
zaradi službenih obveznosti, Bogdan Grosar zaradi bolezni in gospa Gizela Podbregar zaradi dopusta.  
 
Vabilo je bilo posredovano tudi županu g. Francu Zdolšku. Seje se ni udeležil. 



 
Odsotnost zaradi službenih obveznosti je opravičil tudi gospod Branko Trkulja, strokovni sodelavec za področje 
cest. 
 
Gospod 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. 
 
 
01. točka 
 
Ugotovitev sklepčnosti 8. 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 7 članov. Ugotavlja se tudi, da sklic seje samo po elektronski pošti ni najboljša rešitev, kajti pošta se 
spregleda. Prejem pošte se naj v bodoče preveri. Svet KS Laško je sprejel  
 

s k l e p : 
 
8. seja Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj seji prisostvuje 7 (sedem) od 11. članov Sveta 
Krajevne skupnosti Laško. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika. 
 
Z vabilom za 8. sejo predlagani dnevni red, je bil sprejet brez pripomb. 
       
Številka: 71/2012-MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 71/2012-MK 
 - file1: /MD/2012/12-071-5-1/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
02. točka 
 
Pregled ter potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta z dne 21. 12. 2011 
 
Vabilu za današnjo 8. sejo Sveta KS Laško je bil vsem vabljenim na sejo posredovan tudi zapisnik 7. seje Sveta 
KS, mandata 2010-2014. Iz vsebine zapisnika je razvidno, kako je seja potekala, kakšni in kateri sklepi so bili 
sprejeti ob zaključku obravnave posamezne točke dnevnega reda. 
 
Krajšo obrazložitev zapisnika je podal g. Anton Vodišek, sekretar Sveta KS Laško v upanju, da so bistva 
obravnave zajeta in da so sestavljeni sklepi pravilni. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 

s  k  l  e  p  : 
 

 
Zapisnik pretekle 7. redne seje Sveta KS Laško, z dne 21. 12. 2011 je v predloženem besedilu p o t r j e n. 
Zapisnik je objavljen tudi na spletni strani KS. 
 
 
Številka: 71/2012-MK 
Dostavljeno:  

1. KS Laško 



� evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
� Spis del. št. 71/2012-MK 
� File1 : MD/2012/12-071-5-2/ 
� File 2: MD/SejeOrganiKS/Svet KS/ 

 
 
03. točka 
 
Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2011 
 
Vabilu za sejo je bilo pod to točko dnevnega reda posredovano:  
 
3/1 Poslovno poročilo KS Laško za leto 2011,  
3/2 Evidentirana problematika 
3/3 Ožji program dela ter pregled realizacije programa KS Laško za leto 2011 in 
3/4 Preglednica po stroškovnih mestih 
3/5 Pojasnila k bilancam. 
 
Obrazložitev realizacije programa KS Laško sta podala predsednik Sveta KS g. Martin Kokotec ter g. Anton 
Vodišek, sekretar sveta KS Laško, ki je obrazložil, da k materialu nismo prilagali vseh obrazcev, ki se oddajo na 
AJPES in davčni urad, temveč le zbir postavk, ki so izpolnjene. Zaključni račun, finančno poslovanje in to 
poročilo je obravnaval tudi Nadzorni odbor KS Laško, ki se je sestal, 17. aprila 2011 na Oddelku za proračun in 
finance občine Laško, kjer se vodijo poslovne knjige. 
 
Finančno stanje v KS se od obravnave na prejšnji seji ni bistveno spremenilo, saj so se v tem času odvijale le 
aktivnosti za poravnavo odprtih obveznosti, ki so še ostale zaradi stroška zimske službe prejšnje sezone in 
nerealiziranih prihodkov s strani proračuna občine. Tako bilanca uspeha izkazuje presežek odhodkov nad 
prihodki. Odprte obveznosti na dan 31. 12. 2011 pa so v tem letu že pokrite. 
 
Prav tako, kot na prejšnji seji je dodatna pojasnila o delu in realizaciji programa KS Laško v letu 2011 podal še 
predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec, ki je posebej poudaril zelo uspešno sodelovanje s strokovnimi 
službami in samim vodstvom občine: Navzoče je seznanil tudi z realizacijo drugih nalog  v KS, ki niso zajete v 
samem programu KS in ki so bile realizirane iz sredstev občine in drugih sredstev.  
 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 

s k l e p 
 
 
Sprejme in potrdi se Poslovno poročilu KS Laško za leto 2011, ki je kot priloga in sestavni del tega zapisnika. 
 
 
Številka: 71/2012-MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 71/2012-MK 
 - file1: /MD/2012/12-071-5-3/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
Točka 4 
 
Informacija o izvedbi zimske službe na javnih poteh v KS Laško v sezoni 2011-2012 
 
Organizacija zimske službe za sezono 2011 – 2012 je potekala po enakem sistemu, kot preteklo leto. Razpis za 
javno naročilo je bil izveden že v začetku prejšnje zimske sezone, na katerem sta bila tako, kot v preteklih 
obdobjih izbrana dva glavna izvajalca zimske službe s svojimi podizvajalci, ki so v preteklosti že plužili za KS. 
Pogodba se je sklenila za obdobje tega mandata. Z izvajalcema je bil organiziran delovni posvet, kjer so se 



zadeve dokončno dogovorile tako glede relacij, terminov, kontaktiranja in tudi samega obračuna del. 
Koordinator s strani KS Laško je bivši član Sveta KS Laško g. Brane Trkulja in sedaj v novem mandatu 
strokovni sodelavec za področje cest. V KS Laško so bila za zimo v sezoni 2011-2012 planirana sredstva v višini 
14.000,00 €, porabljenih pa je bilo zgolj 12.466,65 €. Predsednik je poudaril, da je bila služba dobro 
organizirana, saj ni bilo nobenih večjih pripomb ali dogodkov, ki bi se nanašali na problematiko zimske službe. 
 
Končno finančno poročilo o izvedbi zimske službe za sezono 2011-2012 je bilo priloženo k vabilu. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

s k l e p : 
 
Svet KS Laško se je seznanil s poročilom zimske službe za sezono 2011-2012 in poročilo sprejema in potrjuje. 
Poročilo je priloga zapisniku. 
 
Številka: 71/2012-MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško 
  - Občina Laško - UGJSOP 
 - Občina Laško – finance KS 
2. KS Laško 
 - Brane Trkulja, str. sodel. KS 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - register zimska služba 
 - spis – del. št. 71/2012-MK 
 - file1: /MD/2012/12-071-5-4/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
 
05. točka 
 
Izvedba akcije »Očistimo Slovenijo v letu 2012« 
 
Člani Sveta KS Laško so se seznanili s potekom same akcije. Krajšo obrazložitev je podal predsednik, ki je 
poudaril, da se je KS Laško vključila v akcijo skupaj in v sodelovanju s Turističnim društvo Laško in 
Hortikulturnim društvom Laško. Seveda pa so se akciji priključili še drugi udeleženci posamezniki in društva. V 
primerjavi z zadnjo akcijo, je bilo sedaj sodelujočih kar precej več. V zvezi s tem je bilo kar nekaj razprave in 
pripomb in sicer v zvezi z samo organizacijo z vrha in potem na nivoju same občine v tem smislu, da bi se v 
samo akcijo morali vključiti tisti, ki so si zadevo izmislili, to so člani društva ekologi brez meja tako, da 
udeleženci ne bi ostali sami sebi prepuščeni. Bile so še naslednje pripombe v zvezi z osveščanjem in vzgojo 
otrok, mladine in potem seveda odraslih, da bi se na okolje pazilo, o inšpekcijskem nadzoru in kaznovalni 
politiki, odgovornosti lastnikov zemljišč, o organizaciji ločevanja, odvoza odpadkov in glede na vse našteto tudi, 
da bi se z enkrat letnim organiziranim odvozom kosovnih odpadkov nadaljevalo, saj se s to akcijo prepreči, da 
ljudje le-teh odpadkov ne odvržejo direktno v naravo in bi počasi ne bile več potrebne takšne akcije.  
 
Prav zaradi te problematike smo se v KS Laško odločili, da poskusimo s pomočjo komunalnega podjetja in 
občine le še organizirati akcijo odvoza kosovnih odpadkov, kar nam je delno tudi uspelo. Akcija bo potekala v 
sicer manjšem obsegu v zaselkih izven samega mesta, v soboto, dne 21. 4. 2012 po posebnem urniku, ki je 
sestavni del tega zapisnika. S podrobnostmi je člane sveta seznanil predsednik g. Kokotec.  
 
Po kar precej razgibani razpravi je bil sprejet naslednji 
 

s k l e p : 
 
Poročilo se sprejme.  
 
JP Komunalo se pozove, da pregleda, kje manjkajo, morda zaradi vandalizma ali kakšnih drugih razlogov koši za 
smeti in da se jih nadomesti z novimi ter po potrebi namestijo še novi.  
 



Občino Laško pa se pozove, da naj nadaljuje z akcijo organiziranega odvoza kosovnih odpadkov, kot je že bilo 
to organizirano in sicer, če ne vsako leto, vsaj na dve leti. 
 
Številka: 71/2012-MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško – UGJSOP 
2. JP Komunala Laško, 
3. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 71/2012-MK 
 - file1: /MD/2012/12-071-5-5/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
 
06. točka 
 
Izvedba akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2012 
 
Če bo akcija "Moja dežela, lepa in gostoljubna" v občini Laško tudi letos potekala, se naj bi v to akcijo vključila 
tudi naša krajevna skupnost. Namen akcije je, da se ocenijo in nagradijo najbolj urejena vas, zaselek, naselje, 
ulica, hiša, kmetija, javni objekt, , podjetje., itd. Ker se krajani sami ne radi prijavijo je bil članom podan predlog 
za 5–člansko komisijo, ki bo pripravila predloge iz naše KS za ocenjevanje občinske komisije. Po krajši razpravi 
je bil sprejet naslednji  
 

s k l e p : 
 

Tako, kot pretekla leta, se KS Laško tudi v letu 2012 vključi v akcijo »Moja dežela, lepa in gostoljubna«.  
 
V 5-člansko komisijo, ki bo pripravila  predloge za ocenjevanje se imenujejo: 
 
 
1. Anton Vodišek, predsednik Hortikulturnega društva Laško 
2. Majda Velikonja, članica Hortikulturnega društva Laško, 
3. Majda Križnik, članica, članica Hortikulturnega društva Laško, 
4. Gizela Podbregar, članica, članica Sveta KS Laško, 
5. Rezika Škoberne, članica Hortikulturnega društva Laško 
 
Kot predstavnik KS Laško v občinski komisiji sodeluje Anton Vodišek oziroma po dogovoru kdo drug od članov 
komisije. 
 
 
Številka: 71/2012-MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško, Urad župana 
2. Članom komisije 
3. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 71/2012-MK 
 - file1: /MD/2012/12-071-5-6/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
Točka 7 
 
Predsednik Sveta KS Laško je člane seznanil z aktivnostmi v zvezi z uresničevanjem programa dela za leto 2012 
in poudaril, da upa, da bo program realiziran, če ne bodo kakšni zapleti pri uresničevanju tudi občinskega 
proračuna v zvezi z varčevalnimi ukrepi. Člane je seznanil, da je v okviru proračuna občine za financiranje 
programov v KS poleg rednih sredstev namenjeno še dodatno nekaj sredstev, s katerimi razpolagajo tudi same 
KS Laško in sicer za obdobje dveh let. Znesek, ki odpade na našo KS znaša cca 43.000,00 €. Sredstva se naj 



porabijo za sofinanciranje že sprejetih nalog in sicer za cesto na Ojstrem in Strmci proti Vuga, kjer je občina že 
izvedla nekaj sanacij na usadih in ki do sedaj planirana sredstva ne zadoščajo. Akcije pri asfaltiranju cest naj bi 
potekale tako kot po navadi in sicer, da krajani pripravijo spodnji ustroj, KS pa plača asfaltno prevleko. G. Rajh 
predlaga, da se uredijo v tem primeru tudi ustrezne ograje. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

s k l e p : 
 

Informacija se sprejme na zanje. Predlog o prerazdelitvi dodatnih sredstev se sprejme. 
 
 
 
Številka: 71/2012-MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško - UGJSOP 
2. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 71/2012-MK 
 - file1: /MD/2012/12-071-5-7/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
Točka 8 
 
Razno 
 
K vabilu za to točko ni bilo gradiva. Obravnavale pa so se naslednje zadeve: 
 
 
1.  
G. Marjan Grešak –  
 

• Predlaga, da se naj večkrat pogleda kapelica pri mostu in čisti. Prav tako bi bilo dobro, da bi se redno 
vzdrževala tudi razsvetljava. 

 
• Predlaga, da se uredi ekološki otok pri mostu na Kobivjek. 

 
• Predlaga, da bi bilo dobro, če bi se uredila stara pešpot na Šmihel in 

 
• Predložil je načrt in predračun za ureditev starega studenca na Podšmihelu. Predračunska vrednost bi 

bila cca 1.800,00 € 
 
2.  
G. Martin Kokotec-  je omenil tudi  
 

• zaplete in probleme v zvezi z razsvetljavo na mostu želja pri Thermani. Zadeva je končno urejena. 
 
3.  
G. Aleš Pušnik 
 

• Predlaga, da se popravi smer enega izmed reflektorjev na mostu v Laškem, ki pri zavijanju na most 
sveti voznikom avtomobilov direktno v oči, kar je nevarno glede prometne varnosti. 

 
4. 
G. Jože Rajh -  
 

• je izpostavil pomisleke v zvezi s predvidenim zazidalnim načrtom in predvideno gradnjo trgovine na 
Trgu svobode. S tem je izzval kar burno razpravo, ki pa je bila zaključena s sklepom, da se za enkrat 
počaka s kakšnimi novimi sklepi do javne obravnave. 



 
 
 
 
 

Sklep: 
 
 
Strokovna služba KS Laško obvesti vse pristojne službe na občini ali komunalnem podjetju, da se zadeve, ki so 
bile obravnavane in predlagane, poskusijo čim prej urediti in pomanjkljivosti odpraviti. 
 
 
 
 
Številka: 72/2011-MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško, UGJSOP 
2. JP Komunala Laško 
3. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 71/2012-MK 
 - file1: /MD/2012/12-071-5-8/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
 
Dnevni red 8. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško je bil izčrpan. Svet KS Laško je sejo zaključil ob 19.30 uri. 
 
 

 
Zapisal:  
Anton Vodišek 
Sekretar        Predsednik 
                Sveta Krajevne skupnosti Laško: 
        Martin KOKOTEC 
          
Dostavljeno: 

1. KS Laško 
- vsem članom Sveta KS Laško 
- Predsednik NO KS Laško 
- evidenca zapisnikov sej Sveta KS Laško 
- arhiv – del. Št. 71/2012-MK  
- File: MD/seje organov KS/Svet KS 
- www.ks-lasko.si 


