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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: 08. 03. 2023 

Del. št. 23-023-4/MK 

 

Z A P I S N I K 

 

02. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2022-2026, ki je bila v sredo, dne 08. marca 2023 ob 17. uri 

v prostorih sejne sobe Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

 

Pregled prisotnosti 

 

Prisotni: 

 

I. Člani Sveta KS Laško: 

 

1. Rok Remic, Na Pristavi 17, 3270 Laško, 

2. Danijel Lapornik, Valentiničeva ulica 7, 3270 Laško, 

3. Uroš Krampušek, Strmca 48, 3270 Laško, 

4. Jasna Založnik, Rimska cesta 4/a, 3270 Laško, 

5. Matic Košak, Poženelova 16, 3270 Laško, 

6. Rudolf Kavzer, Šmihel 1, 3270 Laško, 

7. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško, 

8. Martin Kokotec, Rifengozd 29/1, 3270 Laško, 

9. Milan Padežnik, Strmca 17, 3270 Laško. 

 

 

II. Ostali vabljeni in prisotni: 

 

1. Anton Vodišek,  Kidričeva ulica 2, 3270 Laško, sekretar KS Laško 

2. Ivica Zdolšek, Valentiničeva cesta 34, 3270 Laško 

3. Marjan Mačkošek, podžupan Občine Laško 

4. Danjela Bevk Knez, članica Občinskega sveta 

5. Nika Kunšek, članica Občinskega sveta 

 

 

Odsotni: 

 

I. Člani Sveta KS Laško: 

 

Opravičeno odsotni: 

 

1. Peter Hohkraut, Jagoče 15/b, 3270 Laško 

2. Dragica Čepin, Pot na Kobivjek 11, 3270 Laško, ki bo v bodoče vedno odsotna zaradi odstopa zaradi 

nezdružljivosti funkcije v Nadzornem odboru Občine Laško in članstva v svetu KS 

 

Neopravičeno odsotni: 

/ 

II. Ostali odsotni: 

 

1. Nataša Padežnik, vodja oddelka za proračun in javne finance, 

2. Tomaž A. Vesenjak, član Občinskega sveta, 

3. Marjan Kozmus, član Občinskega sveta, 

4. Robert Medved, član Občinskega sveta, 

5. Boštjan Vrščaj, član Občinskega sveta, 

6. Nuša Konec Juričić, članica Občinskega sveta. 

http://www.ks-lasko.si/
mailto:ks.lasko@siol.net
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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. seje Sveta KS  Laško z dne 14. 12. 2022 

3. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2022 

4. Obravnava Rebalansa finančnega načrta za leto 2023 in programa dela KS Laško za leto 2023 – druga 

obravnava 

5. Razno in druge informacije 

 

 

Predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec je uvodoma pozdravil vse navzoče. Med njimi je posebej pozdravil 

podžupana g. Marjana Mačkoška in ostale prisotne člane Občinskega sveta. 

 

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. 

 

 

01. točka 

 

Ugotovitev sklepčnosti 02. seje Sveta KS Laško 

 

Kot je bilo že uvodoma ugotovljeno, je seja sklepčna, saj je na seji sodelovalo 9 članov Sveta KS Laško. Vabilo z 

gradivom je bilo posredovano po elektronski pošti. Po ugotovitvi je torej Svet KS Laško sprejel  

 

 

s k l e p : 

 

2. seja Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj je na seji prisotnih  9 (devet) od  11 izvoljenih članov 

Sveta Krajevne skupnosti Laško.  

 

Številka: 23-023-4-1/MK 

Dostavljeno: 

1. KS Laško 

 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 spis – del. št. 23-023/MK 

 file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

 

 

02. točka 

 

Pregled ter potrditev zapisnika 1. seje Sveta KS Laško 

 

Z vabilom za 2. sejo Sveta KS Laško je bil vsem vabljenim na sejo posredovan tudi zapisnik 1. seje Sveta KS, z 

dne 14. 12. 2022, mandata 2022-2026. 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.  
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Tako je sprejet naslednji 

 

s  k  l  e  p  : 

 

Zapisnik pretekle 1. seje Sveta KS Laško, z dne 14. 12. 2022 je v predloženem besedilu   p o t r j e n.  

 

Številka: 23-023-4-2/MK 

Dostavljeno:  

1. KS Laško 

 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 Spis del. št. 23-023/MK 

 File: MD/Seje Organi KS/Svet KS/Zapisniki 

 

 

03. točka 

 

Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2022 

 

 

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

- Poslovno poročilo za leto 2022  

- Tabela oz. pregled proračunskih postavk 

- Obrazložitev proračunskih postavk 

- Računovodsko poročilo 

- Pregled realizacije po operativnem programu 

Krajšo obrazložitev bilančnih podatkov je podal sekretar Sveta KS g Anton Vodišek. 

 

Na poročila ni bilo pripomb. 

 

s k l e p: 

 

Sprejme in potrdi se Poslovno poročilu KS Laško za leto 2022, ki je kot priloga in sestavni del tega zapisnika. 

 
 

Številka: 23-023-4-3/MK 

Dostavljeno: 

1. Občina Laško – Oddelek za finance in proračun 

1. KS Laško 

 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 spis – del. št. 23-023/MK 

 file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

 

 

 

04. točka 

 

Obravnava Rebalansa finančnega načrta za leto 2023 in programa dela KS Laško za leto 2023 – druga 

obravnava 

 

Prvi Predlog programa dela KS za leto 2023 je bil obravnavan na 1. seji Sveta KS.  Na 2. seji Sveta KS je bil 

predložen program dela KS na osnovi prve obravnave in nov predlog programa dela KS na osnovi rebalansa 

proračuna Občine Laško. Nov predlog proračuna določa nižji znesek za delo KS  v višini 10.426,78€ in sicer iz 

57.296,38€ na 46.869,60€. 

 

S strani predsednika sveta KS Laško g. Martina Kokotca je bila podana krajša informacijo o aktivnostih, ki 

potekajo v zvezi z realizacijo letošnjega programa. 

 

V razpravo se je vključil g. Uroš Krampušek z vprašanjem v vezi plazu na cesti Laško-Šmihel. Zanimal se je, kako 

je s sanacijo le-tega. Predsednik sveta KS Laško g. Martin Kokotec je obrazložil, da je s problematiko plazu 

seznanjen. Prav tako je s problemom seznanjen g. Andrej Kaluža na občinski upravi in vzdrževalec ceste 
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Komunala Laško. Na pobudo predsednika se je vključil v razpravo podžupan g. Marjan Mačkošek, ki je na splošno 

obrazložil problematiko plazov v Občini Laško, seznanil je svet KS z številom in obsežnostjo plazov. Problematika 

so finančna sredstva, zato bodo poskušali problem reševati zaenkrat kratkoročno s sanacijo. V prihodnosti pa iskati 

rešitve s pomočjo države, katero bodo poskušali prepričati, da so potrebe različne glede na občine zaradi 

konfiguracije terena in števila cest in poseljenosti. 

Podžupan je izpostavil tudi problematiko v zvezi z asfaltiranjem cest, pri čemer se bo strmelo, da bi polagali manj 

asfalta in bolj skrbeli za kvaliteto podlage in odvodnjavanja. Glede omenjenega plazu je podžupan g. Marjan 

Mačkošek izjavil, da se bo problem rešil. 

Razprava se je nadaljevala in se dotaknila tudi  možnosti razporejanja sredstev na proračunskih postavkah v skrajni 

sili, če gre za elementarne nesreče.  

V pogovor so vključili tudi problematiko mestnega jedra, glavne ceste Laško-Celje, kar je izpostavil g. Dani 

Lapornik, novogradnjo Zdravstvenega doma Laško, dvorane v Rimskih Toplicah ter kolesarske steze Celje-Laško. 

Poudarjeno je bilo, da je začeta dela potrebno končati in se prijavljati na razpise za dodatna sredstva. Omenjeno je 

bilo tudi, da se je povprečnina na prebivalca povečala. 

Razprava je tekla tudi o posvetu o mobilnosti, ki bo dne 16.03.2023, ter o čistilni akciji, ki je razpisana za dne 

01.04.2023. Predsednik sveta KS g. Martin Kokotec je člane KS seznanil, da je prejel dopis od STIK-a, kjer ga 

nagovarjajo, da naj KS  poda informacijo o zbirnih mestih, o okvirnem številu udeležencev, o lokacijah, kjer bodo 

zbrani odpadki ter da pričakuje od KS organiziranost delovnih skupin na terenu. Predsednik sveta KS g. Martin 

Kokotec je povedal, da KS akcijo podpira in da bomo na naši spletni strani  objavili obvestilo in povabili krajanke 

in krajane da se po svojih zmožnostih udeležijo akcije, za katero pa ne prevzemamo nikakršne odgovornosti, še 

posebej za udeležence le-te. 

 

 

 

Na predlog sklepa ni bilo pripomb. 

 

 

s k l e p : 

 

Sprejme in potrdi se Finančni načrt in program dela KS Laško za  leto 2023 v višini in vsebini, ki je oblikovana v 

gradivu druge obravnave. 

 
 

Številka: 23-023-4-4/MK 

Dostavljeno: 

1. KS Laško 

 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 spis – del. št. 23-023/MK 

 file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

 

 

05. točka 

 

Razno in druge informacije 

 

5/1 

 

Glede na že lani izraženo željo g. Antona Vodiška, da bi rad prenehal z opravljanjem funkcije sekretarja, se 

predlaga sprejetje sklepa o prenehanju opravljanja teh del Antonu Vodišku.  

 

Za nemoteno nadaljnje delo na tem področju, pa se predlaga sprejetje predloga, da se na osnovi poizvedovanj, 

razgovorov in mnenja nekaterih članov Sveta KS na to funkcijo predlaga ga. Ivico Zdolšek, ki ima ustrezno 

izobrazbo, delovne izkušnje in znanja, ki so primerna za opravljanje tega dela. Priloga k tej točki je Uradni 

zaznamek razgovora o izboru kandidatke za sekretarja Sveta KS Laško. 

 

s k l e p : 

 

ANTONU VODIŠKU, stanujočemu, Laško, Kidričeva ulica 2, preneha funkcija sekretarja KS Laško z 31. 3. 

2023. S tem dnem preneha tudi Podjemna pogodba št. 22-156/MK z dne 28. 12. 2022. 
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Za opravljanje funkcije sekretarja Sveta KS Laško se sklene nova Podjemna pogodba s kandidatko IVICO 

ZDOLŠEK, stanujočo Valentiničeva cesta 34, 3270 Laško in sicer za obdobje 01. 03. 2023 do 31. 12. 2023. 

Pogodbeni znesek znaša 200,00 € neto mesečno. 

 

Številka: 23-023-4-5-1/MK 

Dostavljeno: 

1. Anton Vodišek, Kidričeva ulica 2, 3270 Laško 

2. Ivica Zdolšek, Valentiničeva cesta 34, 3270 Laško 

3. Oddelek za proračun in javne finance Občine Laško 

4. KS Laško 

 spis – del. št. 22-023/MK 

 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

5/2 

 

Obravnava odstopne izjave članice sveta KS ga. Dragice Čepin,  zaradi imenovanja v Nadzorni odbor Občine 

Laško, ki ga je sprejel Občinski svet Laško na 2. redni seji dne 25.01.2023, ker sta funkciji nezdružljivi. 

 

Člani sveta so obravnavali odstopno izjavo in g. Uroš Krampušek je izpostavil vprašanje nadomestnega člana. 

Predsednik sveta KS g. Martin Kokotec je podal obrazložitev, da je Občinska volilna komisija o tem obveščena in 

da bo komisija podala rešitev glede nadomestnega kandidata. 

 

s k l e p : 

 

Svet KS se je seznanil z odstopno izjavo Dragice Čepin, Pot na Kobivjek 11, 3270 Laško, članico sveta KS 

Laško, zaradi nezdružljivosti funkcij v svetu KS Laško in Nadzornem odboru Občine Laško. 

 

Številka: 23-023-4-5-2/MK 

Dostavljeno: 

1. Dragica Čepin, Pot na Kobivjek 11, 3270 Laško 

2. OVK Laško 

3. KS Laško 

 spis – del. št. 22-023/MK 

 evidenca sklepov sej Sveta KS Laš 

 file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5/3 

 

Za dvig pošiljk na pošti se namesto g. Antona Vodiška pooblasti ga. Ivico Zdolšek. 

 

s k l e p : 

 

Podpisniki za dvig pošiljk na pošti so: 

  

- predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec 

- podpredsednik Sveta KS Laško, g. Danijel Lapornik 

- sekretar Sveta KS Laško, ga. Ivica Zdolšek 

- in po potrebi še kdo, ki ga določi predsednik. 

 

Številka: 23-023-4-5-3/MK 

Dostavljeno: 

1. Martin Kokotec, Rifengozd 29a, 3270 Laško 

2. Dani Lapornik, Valentiničeva cesta 7, 3270 Laško 

3. Ivica Zdolšek, Valentiničeva cesta 34, 3270 Laško 

4. KS Laško 

 spis – del. št. 22-023/MK 
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 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5/4 Čistilna akcija 

 

G. Uroš Krampušek je opozoril na divje odlagališče na Strmci- Krištof.  

 

Glede na obravnavo v 4. točki glede čistilne akcije je bil sprejet naslednji sklep: 

 

V KS akcijo podpiramo in  bomo na naši spletni strani  objavili obvestilo in povabili krajanke in krajane da se po 

svojih zmožnostih udeležijo akcije, za katero pa ne prevzemamo nikakršne odgovornosti, še posebej za udeležence 

le-te. 

Glede odlagališča na Krištofu se pošljejo slike na KS, katera bo poskrbela za prijavo na ustrezno inšpekcijsko 

službo. 

 

Številka: 23-023-4-5-4/MK 

Dostavljeno: 

1. STIK-na e-mail tic@stik-lasko.si 

2. www.ks-lasko.si 

3. KS Laško 

 spis – del. št. 22-023/MK 

 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

 file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dnevni red današnje 2. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško je bil izčrpan. Svet KS Laško je sejo zaključil ob 

19.00 uri. Ob zaključku seje je bilo prisotnim članicam Občinskega sveta podarjeno cvetje za dan žena, g. Rudolfu 

Kavzerju  pa ob njegovem jubileju 70. let, steklenica vina. 

 

 

Zapisala in sestavila:  

Anton Vodišek 

Ivica Zdolšek 

                                                                                    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. 22-023/MK 

 spletna stran www.ks-lasko.si  

 File: MD/seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 

 Občina Laško 


