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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, Matična številka: 5017343000,  

Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave, TRR 01257-6450815156, Davčna številka: 7730116. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum: 26. 10. 2022 
Del. št. 22-123-4/MK 
 

Z A P I S N I K 
 
13. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2018-2022, ki je bila v sredo, dne 26. oktobra 2022 ob 17. 
uri v Hotelu Špica, Trg svobode 1, 3270 Laško. 
 
Prisotni: 
 
I. člani Sveta KS Laško: 
 

1. Rok Remic, Na Pristavi 17, 3270 Laško, 
2. Marjan Grešak, Laško, Valentiničeva ulica 35, 3270 Laško, 
3. Danijel Lapornik, Valentiničeva ulica 7, 3270 Laško 
4. Dejan Purnat, Rimska cesta 2, 3270 Laško 
5. Ljubica Pavlinc, Podšmihel 1/a, 3270 Laško 
6. Matic Košak, Poženelova ulica 16¸ 3270 Laško 
7. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško, 
8. Jože Kotnik, Pot na Šmohor 10, 3270 Laško 
9. Peter Hohkraut, Jagoče 15/b, 3270 Laško 
10. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško, 
11. Milan Padežnik, Strmca 17, 3270 Laško. 
 

II. Ostali prisotni: 
 

1. Franc Zdolšek, župan občine 
2. Anton Vodišek,  Kidričeva ulica2, 3270 Laško, sekretar KS Laško 

 
IV. Obveščeni so bili: 

1. Franc Zdolšek, župan občine 
2. Matjaž Pikl, podžupan 
3. Tina Rosina, direktorica občinske uprave 
4. Nataša Gradišnik, vodja oddelka za proračun in javnih financ 

 
Za sejo je bil predlagan 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 
 

Predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec je uvodoma pozdravil vse navzoče. Navzoče je seznanil, da je 
to zadnja seja tega sklica, saj 20. 11. 2022 sledijo nove volitve na lokalni ravni. 
 
Navzoči na predlagani dnevni red niso imeli pripomb oziroma drugih predlogov in dopolnitev dnevnega reda. 
Tako je  bil dnevni red v predlagani vsebini  
 
s p r e j e t. 
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Seje se je udeležil tudi aktualni župan g. Franc Zdolšek, ki ga je predsednik g. Martin Kokotec najlepše 
pozdravil in pozval za kakšno besedo. 
 
Župan, g. Zdolšek se je najprej zahvalil za povabilo, navzoče vse lepo pozdravil in glede na iztek tudi 
njegovega mandata navzoče seznanil z novo kandidaturo in jih seznanil z dosedanjim delom, dosežki 
aktivnostmi in plani dela občine. 
 
Po seznanitvi in krajši debati so prisotni nadaljevali s sejo po dnevnem redu. 
 
01. točka 
 
Ugotovitev sklepčnosti 13. seje Sveta KS Laško 
 
Kot je bilo že uvodoma ugotovljeno, je seja sklepčna, saj je na seji prisotnih vseh 11 članov Sveta KS Laško. 
Vabilo z gradivom je bilo posredovano po elektronski pošti. G. Ljubici Pavlinc, g. Jožetu Kotniku in g. Simonu 
Golouhu pa še v pismeni obliki po navadni pošti. Po ugotovitvi je torej Svet KS Laško sprejel  
 
 

s k l e p : 
 
13. seja Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj je na seji prisotnih  vseh 11 izvoljenih članov Sveta 
Krajevne skupnosti Laško.  
 
Številka: 22-123-4-1/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 22-123/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
02. točka 
 
Pregled ter potrditev zapisnika 12. seje Sveta KS Laško 
 
Z vabilom za 13. sejo Sveta KS Laško je bil vsem vabljenim na sejo posredovana tudi zapisnik 12. seje Sveta 
KS, z dne 16. 03. 2022, mandata 2018-2022. Zapisnik je objavljen tudi na spletni strani KS Laško. Iz vsebine 
zapisnika je razvidno, kako je seja potekala in kakšni in kateri sklepi so bili sprejeti ob zaključku obravnave 
posamezne točke dnevnega reda. 
 
Krajša obrazložitev zapisnika je bila podana v dopolnitvi vabila in v upanju, da so bistva obravnave bila zajeta in 
da so sestavljeni sklepi pravilni. Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
Tako je sprejet naslednji 
 

s  k  l  e  p  : 
 

Zapisnika pretekle 12. seje Sveta KS Laško, z dne 16. 03. 2022 je v predloženem besedilu   p o t r j e n.  
Za informacije in odgovore na pretekla vprašanja članov sveta, ki so se nanašali na komunalno in drugo ureditev 
in na katera še ni bilo odziva, se je dogovorilo za sestanek na JP Komunala Laško in Občini Laško. 
 
Številka: 22-123-4-2/MK 
Dostavljeno:  

1. KS Laško 
 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 Spis del. št. 22-123/MK 
 File: MD/Seje Organi KS/Svet KS/Zapisniki 

 
 
03. točka 
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Pregled realizacije plana KS Laško do 30. 09. 2022  
 
Vabilu za sejo je bil pod to točko dnevnega reda posredovan Program dela za leto 2022 in Pregled realizacije 
plana o delu KS do 30. 09. 2022 iz česar so razvidni tudi finančni podatki. Krajša obrazložitev podatkov je bila 
podana s strani predsednika Sveta KS g. M. Kokotec. Delo se je v glavnem nanašalo na obnovo cest in redno 
dejavnost KS. Tako so v letošnjem letu bile obnovljene naslednje ceste in sicer dokončno v letošnjem letu  cesta 
Brstnik  - Krajnc – Rifengozd – Guček cca 400 m, odsek Debro – Mulenca – Sanda cca 350  in v nadaljevanju v 
makadamu priti domačiji Šnur, krajši odsek na Cesti v Debro proti Pot na Šmohor. odsek Kuretno proti Lapornik 
se izvaja, dva odseka pa zaradi neurejene dokumentacije in pomanjkanja sredstev v letošnjem letu še ni možno 
izvesti. 
 
Na samo poročilo ni bilo pripomb. Predsednik pa  je prisotne seznanil še z ostalimi nalogami in akcijam, ki so 
bile izvedene tudi izven proračuna KS, iz drugih sredstev in s strani drugih akterjev in interesentov za izvedbo 
določene  naloge. Omenil je še druge aktivnosti, na katerih se dela in sicer, aktivnosti za obnovo ceste čez Tuere 
(Kuretno – Trnov hrib), o ureditvi ceste v Tremerjah proti Knešak, o želji po uresničitvi podhoda pri Thermani, o 
zaščitnih ograjah pri Črnem mostu, o ureditvi Žegnanega  studenca, o postavitvah AED aparatov na posamezne 
točke, glede ureditev javne razsvetljave, kjer je možno, idr., kot je sodelovanje z društvi v KS, o objavah v 
Laškem biltenu, o čestitkah nekaterim bivšim članom organov KS ob jubilejih, ( 80 let g. Jože Sadar, g. Jože 
Krašovec). Po razpravi, v kateri so sodelovali še nekateri drugi člani in Župan, je bil sprejet naslednji 
 
 

s k l e p : 
 
Sprejme in potrdi se Pregled realizacije plana o delu KS do 30. 09. 2022 ki je kot priloga in sestavni del tega 
zapisnika. 
 
Številka: 22-123-4-3/MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško – Oddelek za finance in proračun 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 22-123/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
04. točka 
 
Informacija o dobitnikih  občinskih priznanj na predlog KS Laško 
 
Člani Sveta so se seznanili z vsemi prejemniki letošnjih občinskih priznanj in prejemniki, ki so priznanja dobili 
na predlog naše KS. 
 
Na predlog KS Laško je naziv častni občina dobil g. Jože Sadar, Zlati grb je prejel g. Andrej Brunšek, na 
predlog KS Laško je srebrni grb prejel g. Anton Šterban, ta grb sta prejela še g. Drago Pušnik in g. Boštjan 
Vrščaj, na predlog KS Laško je bronasti grb prejel g. Alojz Primon, drugi prejemniki bronastih grbov so še bili 
ga. Alenka Hren Medved, g. Stanko Vrstovšek in dijakinja Sara Čopar. 
 

S k l e p : 
 
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2022 se vzame na znanje. 
 
Številka: 22-123-4-4/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 22-123/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
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05. točka 
 
Druge organizacijske zadeve in razno 
 
 
Pod to točko so se prisotni seznanili  
 

 z razpisom za izvedbo del na cesti Tremerje – Knešak-Zupanc,  
 s termini komemoracij ob Dnevu mrtvih, 
 o terminih prihajajočih volitev in referendumov 
 o terminih cepljenja proti gripi in Covidu 
 o prihajajočem pohodu po Trških mejah 
 o srečanju starostnikov nad 80 let in 
 o pozivu za spremljanje Laškega biltena in spletnih strani KS. 

 
Glede na potek sedanjega mandata in prihajajoče lokalne volitve so bili člani pozvani na ponovno kandidiranje v 
želji, da se srečamo tudi v naslednjem mandatu. 
 
 

S k l e p : 
 
Obvestila, opomniki in pozivi se sprejmejo na znanje. 
 
 
Številka: 22-123-4-5/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 

- spis – del. št. 22-123/MK 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
 
Dnevni red današnje 13. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško je bil izčrpan. Svet KS Laško je sejo zaključil ob 
18.00 uri. 
 
Glede na zadnjo sejo Sveta KS Laško tega sklica v mandatu 2018-2022 so bili prisotni vabljeni na klepet in 
manjšo zakusko. 
 

 
Zapisal:  
Anton Vodišek 
Sekretar                   Predsednik 
               Sveta Krajevne skupnosti Laško: 
              Martin KOKOTEC 
 
 
Dostavljeno: 

1. KS Laško 
- vsem članom Sveta KS Laško 
- vsem vabljenim 
- evidenca zapisnikov sej Sveta KS Laško 
- arhiv – del. št. 22-123/MK 
- spletna stran www.ks-lasko.si  
- File: MD/seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 


