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KRAJEVNA SKUPNOST  
               LAŠKO 

Krajevna skupnost Laško, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško, Telefon & fax 03 5731-364, GSM: 041-601-114, 
www.ks-lasko.si, E-mail: ks.lasko@siol.net, info@ks-lasko.si, Matična številka: 5017343000,  

Šifra dejav.: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave, TRR 01257-6450815156, Davčna številka: 67730116. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum: 05. 07. 2020 
Del. št. 21-104-4/MK 
 

Z A P I S N I K 
 
10. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2018-2022, ki je bila korespondenčna seja in sicer ponovno 
zaradi epidemije po corona virusu covid -19 ter aktualnih vprašanj in je potekala v terminu od 02. julija do 05. 
julija 2021. 
 
Prisotni: 
 
I. člani Sveta KS Laško: 
 

1. Rok Remic, Na Pristavi 17, 3270 Laško, 
2. Marjan Grešak, Laško, Valentiničeva ulica 35, 3270 Laško, 
3. Danijel Lapornik, Valentiničeva ulica 7, 3270 Laško 
4. Dejan Purnat, Rimska cesta 2¸ 3270 Laško, 
5. Matic Košak, Poženelova 16, 3270 Laško 
6. Ljubica Pavlinc, Podšmihel 1/a, 3270 Laško 
7. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško, 
8. Jože Kotnik, Pot na Šmohor 10, 3270 Laško 
9. Peter Hohkraut, Jagoče 15/b, 3270 Laško 
10. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško, 
 

II. Ostali vabljeni: 
 

1. Franc Zdolšek – župan Občina Laško 
2. Matjaž Pikl, podžupan, Občina Laško 
3. Tina Rosina, direktorica Občina Laško 
4. Anton Vodišek,  Kidričeva ulica2, 3270 Laško, sekretar KS Laško, 

 
Odsotni:  
 
Opravičeno: 
 

1. Milan Padežnik, Strmca 17, 3270 Laško, - dopust 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji 
 

D n e v n i   r e d : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 10. seje Sveta KS Laško 
2. Pregled ter potrditev zapisnika 9. seje Sveta KS  Laško z dne 28. 04. 2021 
3. Problematika nezasedenih lokalov v starem mestnem jedru Laško 
4. Predlog za podelitev občinskega priznanja 

 
 
Vabilo je bilo posredovano tudi Županu g. Francu Zdolšku, g. Matjažu Piklu, podžupanu občine ter direktorici 
Občine Laško.  
 
Vsem članom Sveta in vabljenim je bilo posredovano vabilo z gradivom in predlogi sklepov po e-pošti ali 
navadni pošti. Gradivu je bila priložena tudi glasovnica, ki jo naj bi vrnili člani  po e-pošti ali klasično. 
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Glasovnico  je vrnilo 10 članov Sveta KS.  
 
Za sejo je bil predlagan že prej naveden dnevni red. 
 
Kot je iz vrnjenih glasovnic razvidno, na predlagani dnevni red ni bilo pripomb oziroma predlogov za dopolnitev 
dnevnega reda, razen s strani g. Marjan Grešaka, ki je predlagal, da se naj obravnava še vprašanje sanacij 
potresnih poškodb na  cerkvi na Šmihelu in v Kuretnem. Ker je bila seja sklicana dopisno, tega predloga na 
dnevni red ni bilo mogoče uvrstiti. Predlog se da na dnevni red naslednje seje. Tako je  sklepati, da je bil dnevni 
red v predlagani vsebini 
 
s p r e j e t. 
 
 
01. točka 
 
Ugotovitev sklepčnosti 10. seje Sveta KS Laško 
 
Kot je bilo že uvodoma ugotovljeno, je seja sklepčna, saj je na seji sodelovalo 10 članov Sveta KS Laško. Vabilo 
z gradivom je bilo posredovano po elektronski pošti. G. Ljubici Pavlinc, g. Jožetu Kotniku in g. Simonu 
Golouhu pa še v pismeni obliki po navadni pošti. Po ugotovitvi je torej Svet KS Laško sprejel  
 
 

s k l e p : 
 
10. seja Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj seji prisostvuje  10 (deset) od  11(enajst) izvoljenih 
članov Sveta Krajevne skupnosti Laško.  
 
Z vabilom za 10. sejo predlagani dnevni red, je bil sprejet brez pripomb. 
 
Številka: 21-104-4-1/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21-104/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
02. točka 
 
Pregled ter potrditev zapisnika 9. seje Sveta KS Laško 
 
Z vabilom za 10. sejo Sveta KS Laško je bil vsem vabljenim na sejo posredovana tudi zapisnik 9. seje Sveta KS, 
z dne 28. 04. 2021, mandata 2018-2022. Iz vsebine zapisnika je razvidno, kako je seja potekala in kakšni in 
kateri sklepi so bili sprejeti ob zaključku obravnave posamezne točke dnevnega reda. 
 
Krajša obrazložitev zapisnika je bila podana v dopolnitvi vabila in v upanju, da so bistva obravnave bila zajeta in 
da so sestavljeni sklepi pravilni. Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 

s  k  l  e  p  : 
 

Zapisnik pretekle 9. seje Sveta KS Laško, z dne 28. 4. 2021 je v predloženem besedilu   p o t r j e n.  
 
Številka: 21-104-4-2/MK 
Dostavljeno:  

1. Občina Laško - župan 
2. KS Laško 

 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 Spis del. št. 21-104/MK 
 File: MD/Seje Organi KS/Svet KS/Zapisniki 
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03. točka 
 
Problematika nezasedenih lokalov v starem mestnem jedru Laško 
 
V Krajevni skupnosti Laško opažamo, da je v starem mestnem jedru Laškega več praznih lokalov, ki so v lasti 
občine in tudi zasebnikov in za katere se zanimajo najrazličnejši interesenti, ki so ali pa niso primerni za 
opravljanje svoje dejavnosti v starem mestnem jedru. Tako je bil sprejet naslednji 

 
s k l e p : 

 
Glede na to, da je v starem mestnem jedru več praznih lokalov, ki so v lasti občine in tudi zasebnikov, za katere 
se zanimajo najrazličnejši interesenti, smo v KS Laško mnenja, da je potrebno k reševanju ureditve in 
zasedenosti teh lokalov pristopiti bolj sistematično. Predlagamo, da Občina Laško, za lokale v njeni lasti in lasti 
drugih, sestavi ustrezno komisijo, ki bi določala katera dejavnost je primerna za opravljanje v posameznem 
praznem lokalu in na podlagi le teh meril razpiše  oddajo lokala. Predlagamo tudi, da se kot člana te komisije 
vključi tudi predstavnika Sveta KS Laško in predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
 
 
K točki 4 
 
Predlog za občinsko priznanje 
 
s strani nekaterih članov – seniorjev Košarkarskega klub Zlatorog Laško smo prejeli pobudo, da se tudi s strani 
Krajevne skupnosti Laško podpre predlog za občinsko priznanje Srebrni grb občine Laško, njihovem 
dolgoletnemu članu Lipovšek Zdenkotu. Imenovani si priznanje zasluži za dolgoletno in nesebično delo v klubu, 
kot skrbnik oziroma gospodar za podporo igralcem in drugo uspešno poslovanje kluba. Podrobnejša obrazložitev 
predloga bo podana s strani samega kluba.  
 

S k l e p : 
 
V KS Laško podpiramo predlog za občinsko priznanje g. Zdenkotu Lipovšku. Predlog podpore pripravi tajništvo 
KS. 
 
 
 
 
Zapisal:  
Anton Vodišek 
Sekretar                   Predsednik 
               Sveta Krajevne skupnosti Laško: 
              Martin KOKOTEC 
 
 
 
Dostavljeno: 

1. KS Laško 
- vsem članom Sveta KS Laško 
- Občina Laško, Urad župana, Mestna ulica 2, 3270 Laško 
- evidenca zapisnikov sej Sveta KS Laško 
- arhiv – del. št. 21-104/MK 
- spletna stran www.ks-lasko.si  
- File: MD/seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 


