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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 dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave, 
TRR 01257-6450815156, Davčna številka: 67730116. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum: 20. 04. 2016 
Del. št. 16-054-4/MK 
 

Z A P I S N I K  
7. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2014-2018, ki je bila v sredo, dne 20. aprila 2016 ob 17. uri v sejni sobi Občine  Laško, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško. 
 
Prisotni: 
 
I. člani Sveta KS Laško: 
 
 

1. Metoda Benedek, Mestna ulica 7, 3270 Laško, 
2. Marjan Grešak, Laško, Valentiničeva ulica 35, 3270 Laško, 
3. Dejan Purnat, Rimska cesta 2¸ 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. Brane Trkulja, odg. za ceste 

 
III. Ostali prisotni 
 

1. Marko Šantej, Tovsto 28/a, 3270 Laško 
 
Odsotni: 
 
I. člani Sveta KS Laško 
 Opravičeno: 
 

1. Rok Remic, Na Pristavi 17, 3270 Laško in 
2. Rozalija Nemec, Rifengozd 9, 3270 Laško, 

 
ki bo v bodoče vedno odsotna zaradi odstopa zaradi nezdružljivosti funkcije zaposlitve in članstva v svetu KS. 
 
 

 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji 
 

D n e v n i   r e d : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 7. seje Sveta KS Laško 
2. Pregled ter potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta z dne  9. 12. 2015 
3. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2015 
4. Informacija o izvedbi zimske službe na javnih poteh v KS Laško v sezoni 2015-2016 
5. Informacija o aktivnostih pri  realizaciji programa KS v letu 2016 
6. Informacija o izvedbi akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2016 
7. Obravnava predlogov za občinska priznanja za leto 2016 
8. Razno in druge informacije 

 
 

Predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec je uvodoma pozdravil vse navzoče ter predlagal prej navedeni dnevni red. 
 
Sekretar g. A. Vodišek je pripomnil, da je med dnevnim redom in pripravljenim gradivom prišlo do neskladja v zaporednih številkah 
dnevnega reda. V gradivu je predvidena še zaporedna številka 9, ki pa je v dnevnem redu ni. Tako je predlagal, da se v gradivu navedena 
točka 9 združi s točko 8. 
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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 7. 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 : 
 7. seja Sveta Krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj seji prisostvuje 9 članov Sveta Krajevne skupnosti Laško. 

 
Z vabilom za 7. sejo predlagani dnevni red, je bil sprejet brez pripomb. 
 
Številka: 16-054-4-1/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 16-054/MK 
 - file1: /MD/2016/16-054-4-1/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
02. točka 
 
Pregled ter potrditev zapisnika 6. seje Sveta KS Laško, dne 9. 12. 2015  
Vabilu za današnjo 7. sejo Sveta KS Laško je bil vsem vabljenim na sejo posredovan tudi zapisnik 6. seje Sveta KS, mandata 2014-2018. 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 6. redne seje Sveta KS Laško, z dne 9. 12. 2016 je v predloženem besedilu   p o t r j e n    
 
 
Številka: 16-054/-4-2/MK 
Dostavljeno:  

1. KS Laško 
- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
- spis – del. št. 16-054/MK 
- file1: /MD/2016/16-054-4-2/ 
- file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 

 
 
03. točka  
Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2015 
 
Vabilu za sejo je bilo pod to točko dnevnega reda posredovano:  
 

1. Poslovno poročilo KS Laško za leto 2015 
2. Program dela KS Laško v letu 2015   
3. Pregled evidentirane problematike v KS Laško za leto 2015 
4. Izvleček s pojasnili k postavkam bilance stanja in bilance prihodkov in odhodkov za leto 2015 
5. Pregled realizacije programa dela za leto 2015 

 
Obrazložitev realizacije programa KS Laško sta podala  predsednik Sveta KS g. Martin Kokotec in sekretar KS Laško Anton Vodišek. 
Posebej je bilo poudarjeno zelo uspešno sodelovanje s strokovnimi službami in samim vodstvom občine: Navzoči so se seznanili tudi z 
realizacijo drugih nalog  v KS, ki niso bile zajete v programu same KS in, ki so se financirale preko proračuna občine ter direktno s strani 
sponzorjev in donatorjev, nanašale pa so se na KS Laško. 
 
Na obrazložitev ter samo realizacijo programa KS za lansko leto člani Sveta niso imeli pripomb. Po razpravi je bil sprejet naslednji 
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s k l e p 

 
Sprejme in potrdi se Poslovno poročilu KS Laško z bilanco stanja in bilanco prihodkov in odhodkov za leto 2015 ter pregledom 
realizacije programa dela KS Laško za leto 2015, ki so kot priloge in sestavni del tega zapisnika. 
 
 
Številka: 16-054-4-3/MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško, Odd. za finance in proračun 
2. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 16-054/MK 
 - file: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
 
04. točka 
 
Informacija o izvedbi zimske službe na javnih poteh v KS Laško v sezoni 2015-2016 
 
Organizacija in izvedba zimske službe za sezono 2015 – 2016 je potekala po enakem sistemu, kot pretekla leta. Že 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. Za to mandatno obdobje pa ni bil izveden razpis za javno naročilo, ker vrednost razpisa ni presegala 
zakonsko določene vrednost v višini 20.000,00 €. Z izvajalci  je bilo organiziranih več delovnih sestankov, kjer so se zadeve dogovorile tako 
glede relacij, terminov, kontaktiranja in tudi samega obračuna del ter reševali morebiti nastali  problemi. Koordinatorja s strani KS Laško sta 
g. Martin Kokotec, predsednik Sveta KS Laško in g. Brane Trkulja kot strokovni sodelavec za področje cest.  
 
Z razliko od predpretekle zime planiranih sredstev za zimsko službo v višini 14.000,00 € nismo presegli.  Trenutno znaša strošek zimske 
službe 7.820,11 €. Čaka se še na  račun enega izmed izvajalcev teh del.  
 
Poročilo o izvedbi zimske službe za sezono 2015-2016 je bilo priloženo k vabilu. 
 
Končno poročilo o izvedbi zimske službe za sezono 2015-2016 pa bo podano na naslednji seji.. 
 
 
Po razpravljanju je bil sprejet naslednji 
 

s k l e p : 
 
 

Svet KS Laško se je seznanil z Začasnim poročilom zimske službe za sezono 2015-2016 in poročilo sprejema in potrjuje. Poročilo je priloga 
zapisniku. 
 
 
 
Številka: 16-054-4-4/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 16-054/MK 

- spis zimska služba 2015-2016 
 - file: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
05. točka 
 
Informacija o aktivnostih pri  realizacije programa KS v letu 2016 
 
 
Predlog programa dela KS za leto 2016 je bil sprejet na zadnji seji Sveta KS in je bil priloga vabilu. O realizaciji programa je informacijo 
podal predsednik Sveta KS. Predsednik je navzoče seznanil, da  v tem času že potekajo nekatere aktivnosti v zvezi z realiziralo nekaterih  
nalog.  
 
Posebej je še poudaril, da potekajo v okviru občine še druge aktivnosti, ki se nanašajo na našo KS in sicer gre za aktivnosti za ureditev 
avtobusnega postajališča pri Rozman v Debru ter za urejanje zadev v zvezi z obnovo železnice in železniške postaje v Laškem 
 
 
 

S k l e p : 
 
Informacija o aktivnostih v zvezi z realizacijo programa dela za leto 2016 se sprejme. 
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Program dela krajevne skupnosti Laško za leto 2016, ki je bil sprejet že na 06. seji, dne 9. 12. 2015 se dopolni s tem, da se po končnem 
obračunu zimske službe morebitni presežek planiranih sredstev z rebalansom programa le-ta namenijo za redno letno vzdrževanje krajevnih 
cest. 
 
 
Številka: 16-054-4-5/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 16-054/-MK 
 - file: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
06. točka 
 
 
Informacija o izvedbi akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2016  
Verjetno bo tako kot pretekla leta, tudi letos potekalo tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško v letu 206 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.  
V primeru, če bo akcija potekala,, se predlaga, da KS v akciji sodeluje in se za  pripravo predlogov imenuje  5–članska komisija, ki bo 
pripravila predloge iz naše KS za ocenjevanje občinske komisije. 
 
 
Po obrazložitvi je bil sprejet naslednji 
 
  

s k l e p : 
 
KS Laško se  tudi v letu 2016 vključi v Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško v okviru akcije TZS »Moja dežela, lepa 
in gostoljubna«.  
 
V 5-člansko komisijo, ki bo pripravila  predloge za ocenjevanje se imenujejo: 
 

1. Metoda Benedek, članica Sveta KS in tudi predsednica Hortikulturnega društva Laško 
2. Katarina Vrščaj, članica, članica Hortikulturnega društva Laško, 
3. Ljubica Pavlinc, članica, članica Sveta KS Laško 
4. Majda Velikonja, članica Hortikulturnega društva Laško, 
5. Anton Vodišek, član, sekretar Sveta KS Laško 

 
Tudi vsak član  s svojega območja predlaga kakšen primer za ocenjevanje. 
 
Kot predstavnik KS Laško v občinski komisiji sodeluje ga. Metoda Benedek oziroma po dogovoru kdo drug od članov komisije. 
 
 
Številka: 16-054-4-6/MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško, Urad župana 
2. Članom komisije 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 16-054/MK 
 - file1: /MD/2016/16-054-4-6/ 
 - file2: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
07. Točka 
 
Obravnava predlogov za občinska priznanja v letu 2016 
 
S strani strokovne službe KS se je predlagalo, da se KS pripravi tudi na letošnji razpis za občinska priznanja. Po krajši obrazložitvi v zvezi s 
podeljevanjem priznanj in eventualnih predlogov je bil sprejet naslednji  
 

s k l e p :  
Za Zlati grb občine se naj predlaga g. Alojz Oberžan iz Laškega. 
Za Srebrni grb Občine Laško pa se naj  predlagata g. Franc Rajh s Strmce ter g. Alojz Korošec iz Laškega. 
 
Podrobnejšo obrazložitev pripravi strokovna služba. 
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Številka: 16-054-4-7/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 16-054/MK 

- Register odlikovanja priznanja 
 - file: MD-seje organov KS, svet KS, sklepi 
 
 
 
 08. Točka  
Razno 
 Pod to točko so bile obravnavane naslednje zadeve. 
 1. Informacija in poziv na čistilno in olepševalno akcijo, ki bo 23. aprila 2016, s pričetkom ob 14. uri pri 

Kulturnem centru Laško. Informacijo je podala ga. Metoda Benedek in vse navzoče tudi povabila, da se 
akcije udeležijo. 
 
Sklep:  
Informacija je sprejeta na znanje.  
 

 
2. Informacija o sklenitvi zavarovanju odgovornosti na občinskih javnih cestah v upravljanju krajevnih  

skupnosti in o sklenitvi pogodb o letnem vzdrževanju cest 
 
 
Zaradi opažanj, da bodo uporabniki cest čedalje pogosteje pristopajo k uveljavljanju odgovornosti na 
krajevnih cestah je bila podana informacija, da je Občina Laško sklenila zavarovanje 
odgovornosti na krajevnih cestah in da je v KS potrebna sklenitev pogodb tudi o letnem vzdrževanju 
cest. Pogodba se lahko sklene le z izvajalci, ki imajo tudi sami sklenjena zavarovanja za odgovornost.  
 
Sklep: 
 
Glede na navedeno, se skleneta pogodbi za letno vzdrževanje cest z obema dosedanjima izvajalcema 
letnega vzdrževanja, s katerima imamo sklenjene pogodbe tudi že za zimsko vzdrževanje cest in sicer z 
Hercog Ferdinandom, s.p. in Selič Brankom, s.p.. Glede na vrednost del letnega vzdrževanja ni  
potrebno javno naročilo. 
 

3. Društvo za razvedrilo Jagoče je zaprosilo za finančno pomoč. Po krajši razpravi in obrazložitvi 
delovanja tega društva je bil sprejet naslednji 
 
sklep: 
 Društvu za razvedrilo Jagoče se za njegovo dejavnost odobri finančna pomoč v znesku 200,00 €. 
 4. Hortikulturnega društva Laško je zaprosilo za finančno pomoč za izvedbo določenih akcij v Laškem. 
Po krajši obrazložitvi predsednice društva ge. M. Benedek je bil sprejet naslednji 
 
sklep: 
 Hortikulturnemu društvu Laško se za izvedbo nekaterih akciji v letu 2016 odobri finančna pomoč v  
v višini 200,00 €. 
 

5. PGD Laško je zaprosilo za finančno pomoč. Sprejet je bil naslednji 
 

sklep: 
 Prostovoljnemu gasilskemu društvu Laško se za delovanje v letu 2016 odobri finančna pomoč v višini 
300,00 €. 
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6. OZSČ Laško je že v decembru, pred Novim letom zaprosilo za finančno pomoč pri izvedbi 
prednovoletne prireditve srečanja častnikov in krajanov. Društvu je bila dana finančna pomoč v višini 
100,00 €. Sprejet je bil naslednji  

 
sklep: 
 Potrjuje se že dana finančna pomoč Območnem združenju slovenskih častnikov v višini 100,00 €. 
 

7. Ivan Zupanc, Doblatina – prošnja za finančno pomoč pri sanaciji ceste. Po obrazložitvi je bil sprejet 
naslednji  

 
sklep: 

 
 Zupanc Ivanu iz Doblatine se za sanacijo ceste, ki je delno tudi javna, odobri nabava 20 m3 gramoza 

za cesto. 
 

8. Vse člane Sveta KS se je zaprosilo, da v primeru morebitnih sprememb osebnih podatkov, kot na primer 
transakcijskih računov z Banke Celje na Abanko, o tem obvestijo g. Matejo Knez, na oddelku za 
proračun in finance Občine Laško. 

 
9. Razne pripombe in predloge članov Sveta KS: 

  G. Zlatko Gradišnik, član, predlaga, da se da pristojnim službam na občini in komunalnem 
podjetju pobuda in ali predlog, da se naj pristopi k urejanju parkirišča za pokopališče. Pravi, da 
je za Laško le-to sramotno, da ni primerno urejenega parkirišča. Sprašuje tudi, kaj je s 
prometnimi znaki na križiščih s prednostnimi cestami, kar je bilo rečeno že na prejšnji seji. 
Predsednik je podal obrazložitev, da se je predlog že dal na pristojni svet na občini, da pa se 
zadeva odvija zelo počasi, verjetno zaradi finančnih sredstev. 

  G. Martin Kokotec, predsednik, je pripomnil, da se k prejšnjemu predlogu za ureditev 
parkirišča pri pokopališču poda tudi pobuda za tlakovanje tudi drugih poti na ostalih delih 
pokopališča.  

  G. Marjana Grešaka zanima: 
- kdo je zadolžen za košnjo okoli Golaževe hiše. Neurejenost daje zelo slab izgled. 
- kaj je s prometnimi znaki na križiščih tudi na Valentiničevi ulici in  
- da bi bilo res potrebno dokončno urediti z dotokom vode v na novo urejen vodnjak na 

Podšmihelu. 
  Ga. Ljubica Pavlinc je prosila za pomoč pri pridobitvi prostora za nadomestno nogometno 

igrišča za trening otrok, kje bližje mesta, kajti sedaj morajo otroke voziti na treninge v Rečico. 
Iz razprave je bilo ugotoviti, da se naj vodstvo kluba obrne na pristojne službe na občini in da 
se naj pozanimajo za prostor, ki se nahaja pri OŠ Debro, takoj iz podvoza na levi strani, med 
cesto in šolo ali pa če morda že obstajajo kakšni prostorski načrti v tem smislu. Za namen 
nogometnega igrišča je bilo s strani Pivovarne kupljeno tudi zemljišče v Jagočah.  

 
 
 
Dnevni red  7. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško je bil izčrpan. Svet KS Laško je sejo zaključil ob 18.30 uri. 
 
Zapisal: 
Sekretar 
Anton Vodišek, l. r.  
        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. 16-054/MK 
- spletna stran www.ks-lasko.si  
- File: MD/seje organov KS/Svet KS 


