
KRAJEVNA SKUPNOST
LAŠKO

Datum: 14. 04. 2014
Del. št. 14-049-1/MK

Na podlagi 31. člena Statuta Krajevne skupnosti Laško (številka 131/96 z dne 15/10-1996 in
številka: 56/2002 z dne 16/10-2009)

S K L I C U J E M

15. redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Laško, ki bo

v sredo, dne 23. aprila 2014 ob 18. uri
v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

Za sejo predlagam naslednji

D n e v n i   r e d :

1. Ugotovitev sklepčnosti 14. 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 2013
4. Informacija o izvedbi zimske službe na javnih poteh v KS Laško v sezoni 2013-2014
5. Obravnava realizacije programa KS v letu 2014
6. Informacija o izvedbi akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2014 ter druge

informacije
7. Razno

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Laško
Martin KOKOTEC, l.r.

Vabljeni in dostavljeno:
1. vsi člani Sveta KS Laško
2. Ostali:

- Branko Trkulja, strokovni sodelavec KS
- Anton Vodišek, sekretar Sveta KS Laško

3. Arhiv:
- spis 14-49/MK
- register Seje Sveta KS Laško
- file: MD/2014/14-49-1/ in
- file: MD/Seje organov KS/Svet KS/2010-2014/

V vednost:
1. Občina Laško - Župan
2. Občina Laško – UGJSOP
3. Občina Laško – Finančna služba



GRADIVO:

K točki 1,

Sklepčnost 15. redne seje Sveta KS Laško bo ugotovljena ob pričetku same seje.

K točki 2,

Zapisnik 14. seje Sveta KS Laško, z dne 10. 12. 2013 je priložen.

K točki 3,

Poslovno poročilo ter pojasnila k bilancam stanja in uspeha za leto 2013 so priložena.

K točki 4

Organizacija in izvedba zimske službe za sezono 2013 – 2014 je potekala po enakem sistemu, kot preteklo leto.
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 morebiti nastali 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.

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

K točki 5,

Predlog programa dela KS za leto 2014 je bil sprejet na zadnji 14. seji Sveta KS in je priloga vabilu. O realizaciji
programa bo informacijo podal predsednik Sveta KS.

K točki 6.

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.

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.

K točki 7

Za točko razno ni gradiva.

Krajevna skupnost Laško, Savinjsko nabrežje 6, 3270 Laško, Telefon & fax 03 5731-364,
E-mail: kslasko@volja.net, Matična številka: 5017343000, Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne

uprave, TRR 01257-6450815156, Davčna številka: 67760116.


