
KRAJEVNA SKUPNOST  
               LAŠKO 
Datum: 18. 10. 2022 
Del. št. 22-123-1/MK 
 
Na podlagi 78. člena Statuta Občine Laško in Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 
(Ur. list št. 79/2015 z dne 23/10-2015 
 
 

S K L I C U J E M 
 

13. redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Laško, ki bo 
 

v sredo, dne  26. oktobra 2022 ob 17. uri 
v Hotelu Špica v Laškem, Trg svobode 1, 3270 Laško 

 
 
Za sejo predlagam naslednji 
 
D n e v n i   r e d : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 13. seje Sveta KS Laško 
2. Pregled ter potrditev zapisnika 12. seje Sveta KS Laško, z dne 16. 3. 2022 
3. Pregled realizacije plana KS Laško do 30. 09. 2022  
4. Informacija o dobitnikih  občinskih priznanj na predlog KS Laško 
5. Druge organizacijske zadeve in razno 

 
Glede na to, da je to zadnja seja Sveta KS Laško tega mandata, Vas vljudno vabim, da se seje 
udeležite. 
 
        Predsednik  
        Sveta Krajevne skupnosti Laško 
        Martin KOKOTEC, l. r.  
 
Vabljeni in dostavljeno: 

1. vsi člani Sveta KS Laško 
2. Ostali: 

- Anton Vodišek, sekretar Sveta KS Laško 
3. Arhiv: 

- spis 22-123/MK 
- register Seje Sveta KS Laško 
- file: MD/2022/22-123-1//MD/Seje organov KS 

 
 
V vednost in vabljeni: 

- Občina Laško, Župan, g. Franc Zdolšek 
- Občina Laško, Podžupan, g. Matjaž Pikl 
- Občina Laško, Oddelek za finance in proračun 

 
 



GRADIVO: 
 
K točki 1,  
 
Sklepčnost 13. redne seje Sveta KS Laško bo ugotovljena ob pričetku same seje. 
 
K točki 2, 
 
Zapisnik 12. seje Sveta KS Laško, z dne 16. 03. 2022 je priložen. 
 
K točki 3, 
 
Pregled realizacije plana in poročilo predsednika o delu KS do 30. 09. 2022. V primeru, da s strani finančne 
službe ne dobimo do sklica seje samega finančnega poročila, bo le-to posredovano naknadno ali podano na sami 
seji. 
 
K točki 4, 
 
Poročilo o prejemnikih občinskih priznanj na predlog KS Laško bo podano ustno na sami seji. 
 
K točki 5 
 

 
a) Javni razpis za ureditev cestnega odseka Tremerje – Knešak, Zupanc do asfaltiranja 

 
Del zaselka vasi Debro, ki se nahaja na severnem delu občine tik ob občinski meji z Občino Celje in še 
spada v našo KS ima na pobudo KS Laško urejeno cesto zgolj na delu, ki spada v sosednjo Občino 
Celje. Za del, ki spada v našo KS so zaradi zapletov z lastniki zemljišč nadaljnje aktivnosti prevzele 
ustrezne službe Občine Laško. Zadeve z zemljišči so se uredile in tako je objavljen razpis, da se z deli 
na tem odmaknjenem in v preteklosti zapostavljenem predelu lahko začnejo. 
 

b) Poročilo o rezultatih tekmovanja v sklopu akcije TZS Moja dežela – lepa in gostoljubna.  
 

Zaradi premajhnega števila prijav je letos tekmovanje odpadlo. 
 

c) Lokalne volitve 2022      20. november 2022 
 
Vsekakor se ne bomo izognili kakšni razpravi v zvezi z lokalnimi volitvami, ki bodo letos potekale 20. 
novembra.  
 
Dosedanje aktivnosti v zvezi z lokalnimi volitvami in kandidatne liste so razvidne na spletni strani 
občine. Izšla pa bo verjetno tudi posebna številka Biltena, ki je v celoti namenjena volitvam. 
 
Bistvenih sprememb pri letošnjih volitvah ni. Tako, kot že dvakrat do sedaj, volilnih komisij po 
posameznih krajevnih skupnostih ni več. Pri vlaganju kandidatur s podporo volivcev pa je potrebno 
upoštevati, da je kandidaturo podprlo najmanj 10 volivcev za vsako volilno enoto posebej. 

 
 
Material pripravil: 
Anton Vodišek 
 
 
 
 
 

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. 


