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KRAJEVNA SKUPNOST
LAŠKO

Krajevna skupnost Laško, Savinjsko nabrežje 6, 3270 Laško, Telefon & fax 03 5731-364, www.ks-lasko.si,
E-mail: kslasko@volja.net, 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: 23. 04. 2014
Del. št. 14-049-4/MK

Z A P I S N I K

15. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2010-2014, ki je bila v sredo, dne 23. aprila 2014 ob 18. uri v sejni sobi Občine  Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Prisotni:

I. člani Sveta KS Laško:

1. Anton Krivec, Laško, Kidričeva ulica 8, 3270 Laško,
2. Marjan Grešak, Laško, Valentiničeva ulica 35, 3270 Laško,
3. Janez Pušnik Aleš, Strmca 51, 3370 Laško
4. Dejan Purnat, Rimska cesta 2, 3270 Laško
5. Gizela Podbregar, Badovinčeva ulica 6, 3270 Laško
6. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško,
7. Alojz Požin, Laško, Badovinčeva ulica 9, 3270 Laško,
8. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško,
9. Marjan Lokošek, Brstnik 7/b, 3270 Laško,
10. Bogdan Grosar, Strmca 40, 3270 Laško.

II. Ostali vabljeni in prisotni:

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

Odsotni:

Svojo odsotnost  so opravičili:

1. Jože Rajh, Laško, Kidričeva ulica 45, 3270 Laško,

Za sejo je bil predlagan naslednji

D n e v n i   r e d :

1. Ugotovitev sklepčnosti 15. seje Sveta KS Laško
2. Pregled ter potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta z dne 10. 12. 2013
3. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 20132
4. Informacija o izvedbi zimske službe na javnih poteh v KS Laško v sezoni 2013-2014
5. Informacija o izvedbi akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2014
6. Obravnava realizacije programa KS v letu 2014
7. 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.

01. točka

Ugotovitev sklepčnosti 15. 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 10 članov. Tako je Svet
KS Laško je sprejel

s k l e p :
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15. seja Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj seji prisostvuje vse 10 članov Sveta Krajevne skupnosti Laško.

Z vabilom za 15. sejo predlagani dnevni red, je bil sprejet brez pripomb.

Številka: 14-049/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-049/MK
- file1: /MD/2014/14-049-4-1/
- file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi

02. točka

Pregled ter potrditev zapisnika 14. seje Sveta KS Laško, dne 10. 12. 2013

Vabilu za današnjo 15. sejo Sveta KS Laško je bil vsem vabljenim na sejo posredovana tudi zapisnik 14. seje Sveta KS, mandata 2010-2014.
Iz vsebine zapisnika je razvidno, kako je seja potekala in 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 14. redne seje Sveta KS Laško, z dne 10. 12. 20132 je v predloženem besedilu p o t r j e n

Številka: 14-049/MK
Dostavljeno:

1. KS Laško
- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-049/MK
- file1: /MD/2014/14-049-4-2/
- file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi

03. točka

Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2013

Vabilu za sejo je bilo pod to točko dnevnega reda posredovano:

1. Poslovno poročilo KS Laško za leto 2013
2. Program dela KS Laško v letu 2013
3. Pregled evidentirane problematike v KS Laško
4. Izvleček s pojasnili k postavkam bilance stanja in bilance prihodkov in odhodkov

Obrazložitev realizacije programa KS Laško sta podala predsednik Sveta KS g. Martin Kokotec in sekretar KS Laško Anton Vodišek.
Posebej je bilopoudarjeno zelo uspešno sodelovanje s strokovnimi službami in samim vodstvom občine: 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 in drugih sredstev. Z
realizacijo programa in finančnim poslovanjem so se seznanili tudi člani Nadzornega odbora, ki na poslovanje KS niso imeli pripomb.
Na obrazložitev ter samo realizacijo programa KS za lansko leto člani Sveta niso imeli pripomb.

Po razpravi je bil sprejet naslednji

s k l e p

Sprejme in potrdi se Poslovno poročilu KS Laško za leto 2013, ki je kot priloga in sestavni del tega zapisnika.

Številka: 13-049/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-049/MK
- file1: /MD/2014//14-049-4-3/
- file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi
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04. točka

Informacija o izvedbi zimske službe na javnih poteh v KS Laško v sezoni 2013-2014

Organizacija zimske službe za sezono 2013 – 2014 je potekala po enakem sistemu, kot pretekla leta. Leta 2010 se je izvedel razpis za javno
naročilo, 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. Z njimi je bilo organiziranih več delovnih sestankov, kjer so se zadeve dogovorile tako glede relacij, terminov,
kontaktiranja in tudi samega obračuna del ter reševali eventuelni problemi. Koordinator s strani KS Laško je bivši član Sveta KS Laško g.
Brane Trkulja in sedaj v novem mandatu strokovni sodelavec za področje cest.

Z razliko od pretekle zime planiranih sredstev za zimsko službo v višini 14.000,00 € nismo presegli. Trenutno znaša strošek zimske službe
8.376,57 €. Čaka se še na manjši račun enega izmed izvajalcev teh del.

S to sezono so potekle  sklenjene  pogodbe za izvajanje zimske službe. Tako bo za naslednje sezone nujno izvesti nov razpis za javna
naročila za izvajanje zimske službe. Ker se za ta dela na razpis ne javlja skoraj nihče, lahko le upamo, da sedanji izvajalci zimskega
vzdrževanja, zaradi obilice drugega dela, težkih delovnih pogojev v tem času, nekaterih neumestnih in neljubih pripomb s strani posameznih
krajanov in ne nazadnje zaradi razpoložljivih sredstev za zimsko službo,le  ne bi odpovedali sodelovanja.

Končno poročilo o izvedbi zimske službe za sezono 2013-2014 je bilo priloženo k vabilu.

Po razpravljanju je bil sprejet naslednji

s k l e p :

Svet KS Laško se je seznanil s Poročilom zimske službe za sezono 2013-2014 in poročilo sprejema in potrjuje. Poročilo je priloga zapisniku.

Za naslednjo sezono ali naslednji mandat se čim prej objavi novo javno naročilo in sklenejo pogodbe z najugodnejšimi ponudniki.

Številka: 14-049/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-049/MK
- file1: /MD/2014/14-049-4/4/
- file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi

05. točka

Obravnava realizacije programa KS v letu 2014

Predlog programa dela KS za leto 2014 je bil sprejet na zadnji 14. seji Sveta KS in je priloga vabilu. O realizaciji programa je informacijo
podal predsednik Sveta KS. Predsednik je navzoče seznanil, da se je v tem času realiziralo že nekaj nalog. Zaradi lepega vremena je bila
možna ureditev škarpe na Strmci, v sodelovanju z investitorjem regulacije marijagraškega ovinka se je opravila obnova cestnega priključka
od magistralke do stanovanjskih hiš Dovečar in Ropret na Rimski cesti. Odsek se je predlagal v upravljanje in vzdrževanje JP Komunali
Laško. Asfaltiran je krajši odsek ceste v Doblatini in sicer od lokalne ceste Laško - Svetina proti zaselku Zavoj. Bukovci poteka izgradnja
kraka vodovoda do nekaterih krajanov, ki še niso imeli javnega vodovoda. Na Podšmihelu poteka obnova studenčka. Člani so bili seznanjeni
tudi s potekom aktivnosti pri drugih letošnjih nalogah KS.

S k l e p :

Program dela krajevne skupnosti Laško za leto 2014, ki je bil sprejet že na 14. seji, dne 10. 12. 2013 se dopolni s tem, da se popravi postavka
za zimsko službo na višino tega stroška. Razlika se prerazporedi na strošek letnega vzdrževanja oziroma na postavko obnova cest.

Številka: 14-049/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-049/-MK
- Občina Laško – finance KS
- file1: /MD/14-049-4-6
- file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi

06. točka

Informacija o izvedbi akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2014

Tako kot pretekla leta bo tudi letos potekalo tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško v letu 2014 in sicer v okviru akcije
TZS "Moja dežela, lepa in gostoljubna". V akciji gre, da se ocenijo in nagradijo najbolj urejena vas, zaselek, naselje, ulica, hiša, kmetija,
javni objekt, , podjetje. Predlog je, da se KS Laško vključi v akcijo tako kot pretekla leta.
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V 5–člansko komisijo, ki bo pripravila predloge iz naše KS za ocenjevanje občinske komisije se naj bi imenovali:

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.

Po obrazložitvi je bil sprejet naslednji

s k l e p :

Tako, kot pretekla leta, se KS Laško tudi v letu 2014 vključi v Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško v letu 2014 v
okviru akcije TZS »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

Tudi vsak član  s svojega območja predlaga kakšen primer za ocenjevanje.

Kot predstavnik KS Laško v občinski komisiji sodeluje Anton Vodišek oziroma po dogovoru kdo drug od članov komisije.

Številka: 14-049/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-049/MK
- imenovani člani komisije
- Občina Laško, urad župana
- file1: /MD/2014/14-049-4-5/
- file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi

07. Točka

Razno

Pod to točko so bile obravnavane naslednje zadeve.

G. M. Grešak:

- izpostavlja  nesmisel enosmernega prometa na cesti Podšmihel – Surovina.  Krajani sprašujejo v čem je sploh smisel tega, glede
na relacijo in samo dolžino.

- Izpostavlja se tudi problem zastojev prometa na Trubarjevi ulici pri Lekarni zaradi vključevanja vozil na Orožnov trg, ki čakajo
na vozila, ki vozijo z Orožnovega trga na Mestno ulico. Predlaga, da se režim uredi tako, da  se dovoli dostava in za avtobuse,
ostali promet pa se naj preusmeri na Kidričevo, v Mestno in naprej po Stegenškovi do Aškerčevega trga tako, kot je že bilo v
preteklosti.

g. D. Purnat:

- G. D. Purnat izpostavlja problematiko sanacije poti na Rimski cesti med bloki zaradi gradnje trgovine SPAR. Predlaga, da se z
deli nadaljuje s takšnim tempom in intenzivnostjo, kot se je delalo do odprtja te trgovine. Boji se, da bodo poti in cesta ostale ne
sanirane.

G M. Kokotec:

Predsednik Sveta KS Laško g. Martin Kokotec predlaga, da se pripravijo predlogi za občinska priznanja. Predlaga, da se pripravijo
obrazložitve za naslednje krajane in sicer:

- Ferdinand Jakopič, Bukovca, za Bronasti grb Občine Laško.
- Franc Rajh, Strmca, za Srebrni grb Občine Laško,
- Franček Knez, Lahomno, za Zlati grb Občine Laško
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Sklep:

1. V zvezi s predlogi za spremembe prometnega režima na Podšmihelu in Orožnovem trgu se z dopisom obvesti pristojno komisijo
občine.

2. Predloge za odlikovanja pripravi strokovna služba KS in se jih po objavi razpisa posredujejo ustrezni komisiji občine.

Dnevni red 15. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško je bil izčrpan. Svet KS Laško je sejo zaključil ob 19.30 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
- Predsednik NO KS Laško
- evidenca zapisnikov sej Sveta KS Laško
- arhiv – del. št. 14-049-4/MK
- spletna stran www.ks-lasko.si
- File: MD/seje organov KS/Svet KS


