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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: 08. 12. 2021 
Del. št. 21-163-4/MK 
 

Z A P I S N I K 
 
11. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2018-2022, ki je bila 08. decembra 2021 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. 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. Milan Padežnik, Strmca 17, 3270 Laško 
11. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško, 
 

III. Ostali vabljeni: 
 
Prisotni: 

1. Anton Vodišek,  Kidričeva ulica2, 3270 Laško, sekretar KS Laško, 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji 

 
D n e v n i   r e d : 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti 11. seje Sveta KS Laško 
2. Pregled ter potrditev zapisnika 10. seje Sveta KS  Laško z dne 07. 07. 2021 
3. Informacija o realizaciji programa  KS Laško v letu 2021 
4. Pregled evidentirane problematike v KS Laško v letu 2021 
5. Predlog programa KS Laško za leto 2022 
6. Druge manjše organizacijske zadeve in razno 

 
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.  
 
 
Na sejo je bil na predlog same Policijske postaje Laško dodatno vabljen njen predstavnik oziroma vodja 
policijskega okoliša , da bi se seznanili s sodelovanjem in aktivnostmi policije v KS Laško. Predstavitev je bila 
predvidena pred prvo točko dnevnega reda. Žal je ta točka zaradi bolezni predstavnika odpadla. 
 
 
Za sejo je bil predlagan že prej naveden dnevni red. 
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Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb oziroma predlogov za dopolnitev dnevnega reda. Tako je  sklepati, da 
je bil dnevni red v predlagani vsebini 
 
s p r e j e t. 
 
 
01. točka 
 
Ugotovitev sklepčnosti 11. seje Sveta KS Laško 
 
Kot je bilo že uvodoma ugotovljeno, je seja sklepčna, saj je na seji sodelovalo vseh 11 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 : 
 
11. seja Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj seji prisostvuje  vseh 11 izvoljenih članov Sveta 
Krajevne skupnosti Laško.  
 
Z vabilom za 11.sejo predlagani dnevni red, je bil sprejet brez pripomb. 
 
Številka: 21-163-4-1/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21-163/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
02. točka 
 
Pregled ter potrditev zapisnikov 10. seje Sveta KS Laško 
 
Z vabilom za 11. sejo Sveta KS Laško je bil vsem vabljenim na sejo posredovana tudi zapisnik prejšnje 10. seje 
Sveta KS, z dne 07. 07. 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 10. seje Sveta KS Laško, z dne 07. 07. 2021 je v predloženem besedilu   p o t r j e n.  
 
 
Številka: 21-163-4-2/MK 
Dostavljeno:  

1. Občina Laško - župan 
2. KS Laško 

 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 Spis del. št. 21-163/MK 
 File: MD/Seje Organi KS/Svet KS/Zapisniki 
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03. točka 
 
Informacija o realizaciji programa  KS Laško v letu 2021 
 
Finančnih podatkov do seje še nismo prejeli. Tako bodo le-ti obravnavani na naslednji seji, ko se bo obravnaval 
zaključni račun za leto 2021.  
 
Iz pregleda realizacije operativnega plana pa so že razvidne realizirane naloge, ki se nanašajo v glavnem na 
obnovo, rekonstrukcijo in asfaltiranje cest, kar krajane tudi najbolj žuli. Tako, kot pretekla leta, je bila prioriteta 
tudi v planu KS za leto 2021 urejanje cest, saj le to omogoča krajanom tako v letnem in zimskem obdobju 
normalen prevoz na delo in z dela ter varen šolski prevoz otrok, lokalni skupnosti pa tudi nižje stroške 
vzdrževanja le-teh. 
 
Tako  so bile iz lastnih sredstev občanov, sredstev vzdrževanja v KS, dodatnih proračunskih sredstev za KS in 
sredstev občine v letu 2021 obnovljene, asfaltirane naslednje ceste in sicer: 
 

- krajši odsek ceste v Rifengozdu n relaciji Šanca – Švab (v skupni površini 500 m2) 
- dva odseka cest (v skupni površini 1550  m2) na Strmci oz. na relaciji Šmihel – proti 

Radoslavljevič, Čoklc in Napret  
- čaka pa se še na preplastitev ceste v Rifengozdu na cesti Krajnc – Klavžar ceste v skupni 

površini 700 m2 
 
Ostala sredstva so se porabila za delovanje same KS in kritje kakšnih drugih stroškov, ki se niso nanašali samo 
na vzdrževanje cest in sicer, kot je soudeležba pri organizaciji drugih dogodkov v sodelovanju z društvi.  
 
S strani proračuna občine je bila krita sanacije škode na cestni in komunalni infrastrukturi po dveh neurjih in 
sicer 18. julija in 29. septembra. Obakrat je neurje prizadelo severni del krajevne skupnosti in sicer območje 
Debra, Tremerij ter Rifengozda in Brstnika. Vrednost sanacij je bila ocenjena na več kot sto tisoč evrov, 
dejansko pa je bilo porabljenih cca petdeset tisoč evrov-,  kar je bilo pokrito s strani proračuna občine iz sredstev 
elementarja. 
 
Sprejet je naslednji 
 

s k l e p 
 
Sprejme in potrdi se informacija realizacije plana  KS Laško za leto 2021 do 08. 12. 2021 

 
Končno poročilo s finančnimi podatki o realizaciji programa KS Laško za leto 2021 se obravnava na naslednji 
seji, ob obravnavi zaključnega računa za leto 2021. 
 
 
Številka: 21-163-4-4/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21-163/MK 
 - Občina Laško - finance 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
04. točka 
 
Pregled evidentirane problematike v KS Laško v letu 2021 
 
K vabilu v gradivu k tej točki je bila dana naslednja informacija. 
 
Pregled evidentirane problematike v KS Laško v letu 2021 je priložen. 
Evidentirana problematika je zbir potreb, želja in predlogov krajanov, ki se letno dopolnjuje in ažurira tako z 
novim predlogi, kot z rešenimi zadevami. Le-ta je tudi neka osnova za planiranje v KS. Naloge se izbirajo na 
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osnovi možnosti čimprejšnje realizacije, kajti realizacija je odvisna od samih finančnih sredstev, pripravljene 
dokumentacije, urejenega lastništva in seveda pripravljenosti krajanov za sodelovanje.  
 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

s k l e p : 
 
Evidentirana problematika v KS Laško v letu 2021 se sprejme in potrdi 
Evidentirana problematika 2021 je priloga zapisnika in  bo objavljena tudi na spletni strani KS Laško. 
 
Številka: 21-163-4-4/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21-163/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

- spletna stran KS  
 
 
05. točka 
 
Predlog programa KS Laško za leto 2022 
 
 
Z vabilom je bil posredovan tudi Osnutek Programa dela Krajevne skupnosti Laško za leto 2022.  
 
Krajšo obrazložitev programa je bila opisana v gradivu z vabilom. 
 
Prav tako, kot letos in pretekla leta je v predlogu programa za leto 2022 prioriteta obnavljanje cest. Predlog je 
pripravljen na osnovi možnosti realizacije in sicer glede sodelovanja krajanov, sredstev vzdrževanja, obnove, 
sodelovanja drugih in pomoči s strani same občine. Pri nekaterih nalogah je pripomba pogojno, kar pomeni, da je 
odvisno od urejenega lastništva, rešeni morebitni sosedski spori in sodelovanje krajanov. Vsekakor se bomo v 
KS vključili v aktivnosti za realizacijo nalog iz programa, ki se bodo odvijale v okviru občinskega programa, kot 
sta še vedno cesti Jarh – Koblič ter cesta Kuretno – Trnov hrib ter drugih manjših zastavljenih nalog, kot je 
ureditev Žegnanega studenca, aktivnosti za realizacijo zamisli o spominskem parku v okviru participativnega 
proračuna, idr. 
 
Planirani prihodki in odhodki so razvidni iz proračunskih postavk občine, kot tudi iz priloge samega 
operativnega plana. 
 
 
Sprejet je bil naslednji 
  
 

s k l e p : 
 
Program dela krajevne skupnosti Laško za leto 2022 se sprejme in potrdi.  
Program dela Krajevne skupnosti Laško je priloga zapisniku in bo na ogled na spletni strani KS Laško. 
 
 
Številka: 21-163-4-5/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21–163 finance KS 
 - Občina Laško – župan 
 - Občina Laško - UGJSOP 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

- spletna stran KS Laško 
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06. točka 
 
Druge manjše organizacijske zadeve in razno 
 

 
6/1 Imenovanje inventurne komisije za popis sredstev KS na dan 31. 12. 2021 
 
V skladu s predpisi je potrebno enkrat letno popisati vsa sredstva. V KS Laško se 
 izvrši popis na dan 31. 12. 2021. Popis opravi inventurna komisija. Predlog za 
 imenovanje inventurne komisije je bil v predlogu sklepa k tej točki.  
 
 

S k l e p : 
 
Za člane inventurne komisije se imenujejo: 

 Rok Remic, Na pristavi 17, 3270 Laško, kot predsednik, 
 Ljubica Pavlinc, Podšmihel 1/a, 3270 Laško, kot članica 
 Anton Vodišek, sekretar Sveta KS, Kidričeva ulica 20, 3270 Laško, član 

 
 
 
Številka: 21-163-4-6/1/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - Imenovanim 

- spis – del. št. 1-163/MK 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis –  Inventura 31/12/2021 
 - Občina Laško – finance KS 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
6/2 Podaljšanje podjemnih pogodb 
 
V skladu s sklepom 1. seje, točka 5, se podaljšajo podjemne pogodbe za opravila v krajevni skupnosti za obdobje 
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 in sicer: 

 Antonu Vodišku, sekretarju KS, 
 Deanu Muhovcu, za opravila na področju IT. 

 
 
 
Številka: 21-163-4-6/2/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - Imenovanim  

- spis – del. št. 21-163/MK 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - register podjemne pogodbe 
 
 
 
6/3 Obravnava Predloga OPPN za kamnolom Rečica 
 
 
S strani izdelovalca Predloga OPPN za kamnolom Rečica smo po predhodnih vloženih pripombah prebivalcev 
vasi, na katere lahko vpliva obratovanje kamnoloma, prejeli dopolnjen predlog, kjer so upoštevane naše 
pripombe in zaprosilo za soglasje. 
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Tako je bil sprejet naslednji  
 

s k l e p : 
 
V zvezi z vlogo za izdajo mnenja na Predlog OPPN z kamnolom Rečica, ki ga je izdelalo podjetje IUP d.o.o., 
Celje, št. projekta 320/16 in na podlagi upoštevanih dopolnitev odloka in obrazložitve le-teh v Krajevni 
skupnosti Laško soglašamo s predlogom omenjenega dokumenta. 
 
 
Številka: 21-163-4-6/3/MK 
Dostavljeno: 
1. Pripravljavcu odloka 
2. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21-163/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
6/4 predlogi in pripombe članov Sveta KS 
 
Nekatere pripombe in predlogi so bili podani že med razpravo pri prejšnjih točkah.  
 

1. G. Jože Kotnik predlaga, da se naj ob aktiviranju novega krožišča v Laškem v zvezi s prehodi za pešce, 
ki sedaj niso več označeni s semaforjem, torej prehajanjem ljudi in še posebej otrok, v začetni fazi 
predvidi in organizira asistenca s strani policije ali varnostne službe. Na zadevo se pismeno opozori 
Svet za preventivo v cestnem prometu. 

 
2. Izpostavljena je bila tudi problematika dostopa do javnih stranišč. Če jih že imamo, naj bodo tudi 

dostopna oziroma odprta. Velja tako za avtobusno postajo, kot tudi mrliško vežico. Pisno se obvesti 
pristojno službo na občini oziroma na komunali. 

 
3. Izpostavljena je bila še naslednja problematika: 

 
G. Grešak je izpostavil naslednje zadeve: 

- Kaj je z Golaževo hišo, predlogi za oživitev in dejavnost so bili pripravljeni, vprašanje se 
pošlje občini. 

- Nujno je potrebno urediti ograja na cesti proti Ojstrem, da delu, kmalu od Klinarjevih naprej, 
kjer je urejen zadrževalnik na potoku. 

- Nujno je potrebno sanirati kanalizacijski jašek na Valentiničevi cesti pri stanovanjski hiši 
Erjavec. Vprašanje nasloviti prav tako na občino ali že na upravljalca. 

G. Padeđžnik: 
- Ureditev ceste na Strmci proti Nedeljkoviču – kaj je s preplastitvijo. Obljubljeno je bilo, da se 

zadeva reši sočasno z ureditvijo druge komunalne infrastrukture. Vprašanje se naslovi na 
ustrezne službe občine. 

G. Dejan Purnat,  
sprašuje, kaj je z realizacijo projektov komunalne urejenosti na Rimski cesti 
 

- Krajani opažajo marsikje in marsikdaj pomanjkljivo urejanje okolja, zadeve se ne popravljajo, 
sanirajo in urejajo pravočasno ali sploh ne. Te pripombe se v glavnem nanašajo na delo 
komunale. Zato se predlaga, da se na seje Sveta vabi predstavnika komunalnega podjetja. 

 
G. Ljubica Pavlinc in g. Peter Hohkraut sta se zahvalila za sodelovanje pri delu društev, katerih člana 
sta. 

 
Seja je bila zaključena o 19. uri. Predsednik se je vsem članom zahvalil za sodelovanje in vsem zaželel vesele 
praznike in srečno novo leto, predvsem pa zdravja in vsem konec te nesrečne epidemije. Po seji se je člane 
povabilo na krajši zaključek in prigrizek, saj je bila to zadnja seja v tem letu. 
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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. 21-163/MK 
- spletna stran www.ks-lasko.si  
- File: MD/seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 


