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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: 10. 12. 2014
Del. št. 14-174-4/MK

Z A P I S N I K

2. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2014-2018, ki je bila v sredo, dne 10. decembra 2014 ob 18.
uri v Gostišču Hochkraut, Kidričeva ulica 2, 3270 Laško.

Prisotni:

I. člani Sveta KS Laško:

1. Rok Remic, Na Pristavi 17, 3270 Laško,
2. Metoda Benedek, Mestna ulica 7, 3270 Laško,
3. Marjan Grešak, Laško, Valentiničeva ulica 35, 3270 Laško,
4. Dejan Purnat, Rimska cesta 2¸ 3270 Laško,
5. Ljubica Pavlinc, Podšmihel 1/a, 3270 Laško
6. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško,
7. Gizela Podbregar, Laško, Badovinčeva ulica 6, 3270 Laško,
8. Enej Kirn, Badovinčeva ulica 6, 3270 Laško,
9. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško,
10. Zlatko Gradišnik, Strmca 17, 3270 Laško.
.

III. Ostali vabljeni:

1. Anton Vodišek, Kidričeva ulica2, 3270 Laško, sekretar KS Laško,

Odsotni:

Opravičeno:

1. Rozalija Nemec, Rifengozd 9, 3270 Laško,

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

Opravičeno odsotni ostali vabljeni:

1. Marjan Salobir, teh. dir. JP Komunala Laško

Udeležbe niso opravičili:

1. Zdolšek Franc, župan
2. Andrej Kaluža, Občina Laško
3. Krpič Aljaž, Občina Laško
4. Tomaž Novak, direktor, JP Komunala Laško
5. Bojana Kustura, vodja fin. Službe, Občina Laško

Seje se nista udeležila tudi vabljena:

1. Branko Selič, s.p., Sp. Rečica 200, 3270 Laško,
2. Ferdinand Hercog, s.p., Tevče 8, 3270 Laško,
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Za sejo je bil predlagan naslednji

D n e v n i   r e d :

1. Ugotovitev sklepčnosti 2. seje Sveta KS Laško
2. Pregled ter potrditev zapisnika 1. – konstitutivne seje Sveta KS  Laško z dne 29. 10. 2014
3. Informacija o realizaciji programa  KS Laško
4. Pregled evidentirane problematike v KS Laško v letu 2014
5. Predlog programa KS Laško za leto 2015
6. Druge manjše organizacijske zadeve in razno

Vabilo je bilo posredovano tudi županu g. Francu Zdolšku in drugim predstavnikom občine. Seje se žal zaradi
vrsto dogodkov in drugih obveznosti v tem času po vsej verjetnosti niso uspeli udeležiti.

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 2. seje Sveta KS Laško

Pred začetkom seje je bilo že ugotovljeno, da je seja sklepčna, saj je bilo na seji navzočih  10 članov Sveta KS
Laško. Vabilo z gradivom je bilo posredovano nekaterim po redni pošti, nekaterim pa po elektronski pošti. Način
pošiljanja je razviden iz liste prisotnosti. Člani Sveta so se seznanili tudi z odstopom gospe Rozalije Nemec, ki je
podala odstopno izjavo zaradi odstopa nezdružljivosti funkcij zaposlitve v občinski upravi in članstva v Svetu
KS. Po pozdravu in uvodu je Svet KS Laško sprejel

s k l e p :

2. seja Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj seji prisostvuje 10 (deset) od  11 izvoljenih članov
Sveta Krajevne skupnosti Laško.

Z vabilom za 2. Sejo predlagani dnevni red, je bil sprejet brez pripomb.

Številka: 13-174-4-1/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-174/MK
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki

02. točka

Pregled ter potrditev zapisnikov 1. seje Sveta KS Laško

Z vabilom za današnjo 2. sejo Sveta KS Laško je bil vsem vabljenim na sejo posredovana tudi zapisnik 1. seje
Sveta KS, z dne 29.10. 2014, 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.
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Krajšo obrazložitev zapisnika je podal g. Anton Vodišek, sekretar Sveta KS Laško 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  :

Zapisnika pretekle 1. seje Sveta KS Laško, z dne 29. 10. 2014 je v predloženem besedilu p o t r j e n .

Številka: 13-174-4-2/MK
Dostavljeno:

1. KS Laško
 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
 Spis del. št. 14-174/MK
 File: MD/Seje Organi KS/Svet KS/Zapisniki

03. točka

Informacija o realizaciji programa  KS Laško

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

1. Pregled in informacija o realizaciji plana KS Laško za leto 2014 do 30. 11. 2014.

Obrazložitev realizacije programa KS Laško sta podala Predsednik Sveta KS g. Martin Kokotec ter sekretar
Anton Vodišek. Predloženi so bili podatki do 30. 11. 14. Do konca leta bodo še stroški rednega poslovanja ter
morda še kakšen strošek vzdrževanja cest. Iz postavk je razvidno, da je bil strošek zimske službe v letošnjem letu
v primerjavi z lani mnogo manjši. Razlika pa se je prenesla na letno vzdrževanje cest. Obrazložene pa so bile
tudi težave in razni zapleti pri sami realizaciji posameznih nalog. Predsednik je poudaril na 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 in
so se odvijale v naši KS. Poročilo o izvedbi zimske službe za preteklo sezono je bilo podrobno obravnavano na
spomladanski seji. Končno poročilo o realizaciji programa KS Laško za leto 2014 bo obravnavano na naslednji
seji, ob obravnavi zaključnega računa za leto 2014. Tudi v pismenem gradivu je bila pod vsako točko podana
krajša pismena informacija. Na osnovi teh podatkov je bil pripravljen tudi rebalans plana v okviru občinskega
proračuna za leto 2014 in predviden plan za leto 2015.

Po razpravi je bil sprejet naslednji

s k l e p

Sprejme in potrdi se

Informacija realizacije plana  KS Laško za leto 2014 do 30. 11. 2014

Končno poročilo s finančnimi podatki o realizaciji programa KS Laško za leto 2014 se obravnava na naslednji
seji, ob obravnavi zaključnega računa za leto 2014.

Poročilo je sestavni  del zapisnika in bo na ogled tudi na spletni strani KS Laško.

Številka: 13-174-4-3/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-174/MK
- Občina Laško - finance
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki
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04. točka

Pregled evidentirane problematike v KS Laško v letu 2014

Vsem vabljenim je bil z vabilom posredovan tudi pregled evidentirane problematike v KS Laško.

Krajšo obrazložitev tega pregleda je podal  predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec, ki je omenil, da je
to dokument, ki  obstaja še iz preteklih let in je tudi v letu 2014 ažuriran. Pregled teh potreb je dejansko
nekakšna osnova za planiranje nalog v KS Laško in v narekovaju zbir želja.

G. Simon Golouh je opozoril, da bi bilo verjetno smotrno vnesti v ta seznam še potrebo po ureditvi škarpe na
Gaugah, na ovinku nad domačijo Polanc.

Iz same evidence je razvidno, kaj je v letu 2014 bilo že realizirano in kaj še ostane za bodoče aktivnosti.

Po razpravljanju je bil sprejet naslednji

s k l e p :

Evidentirana problematika v KS Laško v letu 2014 se sprejme in potrdi in je priloga zapisniku. Po ogledu ceste
na Gaugah in o smotrnosti ureditve predlagane škarpe, se ta naloga vnese v evidenco.

Evidentirana problematika bo objavljena tudi na spletni strani KS Laško.

Številka: 13-74-4-4/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-174/MK
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki

05. točka

Predlog programa KS Laško za leto 2015

Vsem vabljenim je bil z vabilom posredovan tudi Predlog Programa dela Krajevne skupnosti Laško za leto 2015.

Krajšo obrazložitev programa je podal predsednik g. Martin Kokotec, ki je omenil, daje ta dokument
pripravljen pač na osnovi predvidenih prihodkov, ki izhajajo v glavnem iz proračuna občine. Nekaj je fiksnih
stroškov, pri posameznih drugih nalogah pa se vključujejo tudi morebitna sponzorska sredstva oz. dotacije firm
in pa seveda v udeležbi krajanov.

Iz predloga programa je razvidno, da glede na višino proračunskih sredstev namenjenih za KS ni kaj dodati. V
primeru kakšne spremembe na prihodkovni ali stroškovni strani, kar se pa bo vsej verjetnosti zaradi predvidenih
sprememb načina financiranja občin tudi zgodilo, se bo sprejel pa rebalans.

Izvajanje zimske službe za sezono 2014-2015 je organizirano tako, kot preteklo sezono. Za izvajanje so
sklenjene pogodbe z dvema izvajalcema in sicer za desni breg z Brankom Seličem, s.p. za obdobje do konca tega
mandata ter z Ferdinandom Hercogom, s.p. za sezono 2014-2015 in sicer v skladu z uredbami v zvezi z javnimi
naročili.

Član sveta g. Zlatko Gradišnik je predlagal, da bi bilo glede na vse gostejšo poselitev območja Strmce dobro
pristopiti k ureditvi javne razsvetljave. Omenil pa je tudi problematiko obvoza po zgornji cesti v primeru kakšne
zapore magistralne ceste. Glede tega je podal obrazložitev g. Martin Kokotec, da v zvezi z obvozom za enkrat ni
pomoči, kar pa se tiče javne razsvetljave pa se zadeve planirajo in predvidevajo urediti v bližnji prihodnosti v
sklopu obnove glavnega vodovoda. Investicija bo  potekala v okviru občine.

Po obrazložitvi in razpravi je bil sprejet naslednji
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s k l e p :

Program dela krajevne skupnosti Laško za leto 2015 se sprejme in potrdi.

Program dela Krajevne skupnosti Laško je priloga zapisniku in bo na ogled na spletni strani KS Laško.

Številka: 14-174-4-5/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-174/MK
- Občina Laško – finance KS
- Občina Laško – župan
- Občina Laško - UGJSOP
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki

06. točka

Druge manjše organizacijske zadeve in razno

6/1 Imenovanje inventurne komisije za popis sredstev KS na dan 31. 12. 2014

V skladu s predpisi je potrebno enkrat letno popisati vsa sredstva. V KS Laško se
izvrši popis na dan 31. 12. 2014. 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:
 Martina Purnat, Poženelova ulica 7, 3270 Laško, kot predsednica,
 Metoda Benedek, Mestna ulica 7, 3270 Laško, kot članica
 Anton Vodišek, sekretar Sveta KS, Kidričeva ulica 20, 3270 Laško, član

Številka: 14-174-4-6/1/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- Imenovanim 3x
- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – Inventura 31/12/2014
- Občina Laško – finance KS
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki

6/2. Določitev pavšalnega zneska za pluženje nekategoriziranih cest in privatnih priključkov.

V nekaterih primerih se pri izvajanju zimske službe izvajalci ne morejo izogniti, da se ne spluži nekaterih
nekategoriziranih cest in kakšnih privatnih priključkov. Tako predlagamo, da se tistim, ki so lahko deležni teh
storitev, le-te simbolično zaračunajo.
Predlagamo, da se zaračuna znesek 50,00 € na sezono.

S k l e p :

Pavšalni znesek za pluženje nekategoriziranih cest in privatnih priključkov se določi v višini 50,00 €.
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Številka: 13-174-4-6/2/MK
Dostavljeno:
1. KS Laško

- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – zimska služba 2014-2015
- Občina Laško – UGJSOP
- Občina Laško – finance KS
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki

6/3 Informacija o tekmovanju v okviru akcije TZS MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA

Člani sveta so seznanili s potekom v naslovu naveden akcije. Končni rezultati so objavljeni na spletni strani
občine. Rezultati so objavljeni tudi na spletni strani občine. Zaključek akcije je bil v okviru proslave ob
občinskem prazniku, kjer so bila priznanja tudi podeljena.

V KS Laško so prejemniki teh priznanj:

- 3. mesto: naselje, ulica Trg svobode in
- 2. mesto: naselje, ulice Savinjsko nabrežje

v kategoriji najbolj urejena vas/zaselek/naselje/ulica

- 1. mesto: Stanovanjski blok upokojencev, Savinjsko nabrežje 6

v kategoriji najbolj urejen javni objekt/podjetje.

S k l e p :

Svet KS Laško se je z rezultati tekmovanja v okviru akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in
gostoljubna seznanil.

Rezultati tekmovanja so priloga zapisniku.

Številka: 13-174-4-6/3/MK
Dostavljeno:

1. KS Laško
- evidenca sklepov sej Sveta KS Laško
- spis – del. št. 14-174/MK
- file2: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki

Dnevni red današnje 14. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško je bil izčrpan. Svet KS Laško je sejo zaključil ob
19.15 uri.

Glede na to, da se bliža novo leto in da je to zadnja seja Sveta KS Laško v letu 2014 je predsednik vse navzoče
povabil, da še malo posedijo, si nazdravimo in si zaželimo še nadaljnje uspešno sodelovanje v novem letu 2015.

Zapisal:
Anton Vodišek, l. r.
Sekretar Predsednik

Sveta Krajevne skupnosti Laško:
Martin KOKOTEC, l. r.
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Dostavljeno:
1. KS Laško

- vsem članom Sveta KS Laško
- evidenca zapisnikov sej Sveta KS Laško
- arhiv – del. št. 14-174/MK
- spletna stran www.ks-lasko.si
- File: MD/seje organov KS/Svet KS/Zapisniki


