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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, info@ks-lasko.si, Matična številka: 5017343000,  

Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave, TRR 01257-6450815156, Davčna številka: 7730116. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum: 28. 04. 2021 
Del. št. 21-028-4/MK 
 

Z A P I S N I K 
 
9. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško, mandata 2018-2022, ki je bila v sredo, dne 28. aprila 2021 ob 18. uri 
v dvorani OC Kino Laško, 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. Simon Golouh, Debro 51, 3270 Laško, 
7. Jože Kotnik, Pot na Šmohor 10, 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 ulica2, 3270 Laško, sekretar KS Laško 
2. Matjaž Pikl, podžupan Občine Laško 

 
III. Dodatno vabljeni čin prisotni: 

1. Dergan Darko, 
2. Dergan Miha, 

predstavnika krajanov vasi Kuretno in Šmihel 
 
IV. Ostali obveščeni: 

1. Franc Zdolšek, župan občine 
2. Tina Rosina, direktorica občinske uprave 
3. Dragica Čepin, vodja oddelka za proračun in javnih financ 

 
Odsotni: 
 
I. Opravičeno odsotni: 

 
1. Matic Košak, Poženelova ulica 16¸ 3270 Laško, 

 
II. Neopravičino odsoten 
 

1. Peter Hohkraut, Jagoče 15/b, 3270 Laško 
 
 
 
 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji 
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D n e v n i   r e d : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti  9. seje Sveta KS Laško 
2. Pregled ter potrditev zapisnika 8. seje Sveta KS  Laško z dne 21. 12. 2020 
3. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2020 
4. Informacija o aktivnostih pri  realizaciji programa KS v letu 2021 
5. Informacija o izvedbi akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2021 
6. Obravnava predlogov za občinske priznanja za leto 2021 
7. Obravnava predloga sprememb volilnih enot v krajevnih skupnostih 
8. Razno in druge informacije 

 
 
 
 
Vabilo je bilo posredovano še nekaterim predstavnikom Občini Laško. Seje se je udeleži podžupan g. Matjaž 
Pikl. 
 
Predsednik Sveta KS Laško, g. Martin Kokotec je uvodoma pozdravil vse navzoče. Med njimi posebej 
pozdravil predstavnika krajanov Kuretnega in Šmihela očeta in sina Dergan Darka in Mihe ter predlagal, da  
pod točko 1a obravnavamo, po že sklicani seji, prejeto vlogo za mnenje k predlogu OPPN – Občinski podrobni 
prostorski načrt za kamnolom v Rečici. 
  
Navzoči na predlagani dnevni red niso imeli pripomb oziroma drugih predlogov in dopolnitev dnevnega reda. 
Tako je  bil dnevni red v predlagani vsebini z dopolnjeno točko 1a  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti  9. seje Sveta KS Laško 
1a.  Obravnava vloge za mnenje k predlogu OPPN kamnolom Rečica. 
2. Pregled ter potrditev zapisnika 8. seje Sveta KS  Laško z dne 21. 12. 2020 
3. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2020 
4. Informacija o aktivnostih pri  realizaciji programa KS v letu 2021 
5. Informacija o izvedbi akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2021 
6. Obravnava predlogov za občinske priznanja za leto 2021 
7. Obravnava predloga sprememb volilnih enot v krajevnih skupnostih 
8. Razno in druge informacije 

 
 
 
s p r e j e t. 
 
 
01. točka 
 
Ugotovitev sklepčnosti 9. 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. 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 : 
 
9. seja Sveta krajevne skupnosti Laško je sklepčna, saj je na seji prisotnih  9 (devet) od  11 izvoljenih članov 
Sveta Krajevne skupnosti Laško.  
 
Številka: 21-028-4-1/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21-028/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
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01a. točka 
 
Na sejo sta bila vabljena tudi predstavnika krajanov naselji Kuretno in Šmihel, ki se jih tičejo vse aktivnosti v 
zvezi s sprejemanjem OPPN za kamnolom Rečica. Seje sta se udeležila Dergan Darko in Dergan Mihael, ki sta 
navzočim članom Sveta KS obrazložila pretekla dogajanja in vse zaplete v zvezi izkoriščanjem gramoza v tem 
kamnolomu. Navedla sta, da imajo krajani na predlog  Občinskega podrobnega prostorskega plana na območju 
kamnoloma Rečica vrsto pripomb, ki jih mora načrtovalec upoštevati pri izdelavi predloga tega načrta. Na 
osnovi debate je bil v nadaljevanju sprejet sklep, prisotna pa sta nato sejo zapustila. 
 

S k l e p 
 

Mnenje in pripombe, ki jih imajo krajani naselja Kuretno in Šmihel v zvezi s Predlogom OPPN kamnolom 
Rečica se sprejmejo in potrdijo ter posredujejo načrtovalcu predloga IUP, d.o.o, Celje. Pripombe so sestavni del 
zapisnika. 
 
 
Številka: 21-028-4-1a/MK 
Dostavljeno: 
1. IUP, d.o.o., Ul. XIV. div. 14, Celje 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21-028/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
 
 
02. točka 
 
Pregled ter potrditev zapisnika 8. seje Sveta KS Laško 
 
Z vabilom za 9. sejo Sveta KS Laško je bil vsem vabljenim na sejo posredovana tudi zapisnik 8. seje Sveta KS, z 
dne 21. 12. 2021, 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 8. seje Sveta KS Laško, z dne 21. 12. 2021 je v predloženem besedilu   p o t r j e n.  
 
 
 
 
Številka: 21-028-4-2/MK 
Dostavljeno:  

1. KS Laško 
 evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 Spis del. št. 21-028/MK 
 File: MD/Seje Organi KS/Svet KS/Zapisniki 

 
 
03. točka 
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Obravnava in sprejem Poslovnega poročila KS Laško za leto 2020 
 
 
Vabilu za sejo je bilo pod to točko dnevnega reda posredovano:  

- Poslovno poročilo  
- Pregled proračunskih postavk 
- Obrazložitev proračunskih postavk 

Krajšo obrazložitev bilančnih podatkov je podal sekretar Sveta KS Anton Vodišek. 
 
Na poročila ni bilo pripomb. 
 

s k l e p 
 
Sprejme in potrdi se Poslovno poročilu KS Laško za leto 2020, ki je kot priloga in sestavni del tega zapisnika. 
 
 
Številka: 21-028-4-3/MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško – Oddelek za finance in proračun 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21-028/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
 
04. točka 
 
Informacija o aktivnostih pri  realizaciji programa KS v letu 2021 
 
Predlog programa dela KS za leto 2010 je bil sprejet na prejšnji  8. seji Sveta KS in je bil priložen vabilu. S 
strani predsednika Sveta KS Laško g. Martina Kokotca je bila podana krajša informacijo o aktivnostih, ki 
potekajo v zvezi z realizacijo letošnjega programa. Poleg rednih del na vzdrževanju cest je izpostavil aktivnosti 
na področju realizacije predloga g. Oberžana v zvezi s participativnim delom proračuna občine in sicer v zvezi s 
predlogom "parka spominov", Izpostavil je še akcije čiščenja po KS, postavljanje javne razsvetljave po zaselkih.  
Informirani pa smo bili tudi s strani podžupana g. Matjaža Pikla v zvezi z obnovami cest v Tremerjah, Kuretno 
– Trnov hrib, Ladna raven – Zupanc, Rajh –Koblič, o aktivnostih za vodovod Ojstro – Brstnik. Aktivnosti v 
glavnem tečejo v zvez s pridobivanjem soglasij in dokumentacije. Opozoril pa je še tudi na vse druge razpise in 
investicije v občini.  
 
V razpravi so še sodelovali g. Marjan Grešak, z vprašanjem, kaj je z Golaževo hišo, kaj je z neurejenimi jaški 
na Valentiničevi cesti. G. Martin Kokotec je predlagal, da bi v občini razmislili o že danem predlogu, da se 
uredi ob priliki čiščenja proda v potoku Rečica tudi o podhodu iz Rečiške strani do Thermane, Vpršanje je bilo 
tudi, kaj se kaj dogaja v zvezi s krožišči.  
 
Na predlog sklepa ni bilo pripomb. 
 
 

s k l e p : 
 
Sprejme in potrdi se ustna informacija o realizacije plana  KS Laško za leto 2021. 
 
 
Številka: 21-028-4-4/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - spis – del. št. 21-028/MK 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
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05. točka 
 
Informacija o izvedbi akcije » Moja dežela, lepa in gostoljubna« v letu 2021 
 
Krajša informacija je bila dodana k vabilu. V primeru, da bo na nivoju občine tudi letos potekala akcija  
tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško " Moja dežela , lepa in gostoljubna" naj bi v KS 
Laško sodelovali.  
 
Na predlog sklepa ni bilo pripomb. 
 
 

S k l e p : 
 
Tako, kot pretekla leta, se KS Laško tudi v letu 2020 vključi v Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v 
občini Laško v letu 2021 v okviru akcije TZS »Moja dežela, lepa in gostoljubna«.  
 
V 3-člansko komisijo, ki bo pripravila  predloge za ocenjevanje se imenujejo: 
 
 
1. Ljubica Pavlinc, članica Sveta KS Laško 
 
Za ostala dva člana komisije se dogovori s Hortikulturnim društvom Laško in Turističnem društvom Laško  
 
 
Kot predstavnik KS Laško v občinski komisiji sodeluje ga. Ljubica Pavlinc oziroma po dogovoru kdo drug od 
članov komisije. 
 
 
Številka: 21-028-4-5/MK 
Dostavljeno: 
1. Imenovanim 1 x 
2. Občina Laško – urad župana 
3. KS Laško 

- spis – del. št. 21-028/MK 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
06. točka 
 
Obravnava predlogov za občinske priznanja za leto 2021 
 
Člani Sveta KS so se iz priloge vabilu seznanili s predlogi za podelitev občinskih priznanj, ki jih je pripravila 
strokovna služba KS. Člani so bili pozvani, da sodelujejo s predlogi. S strani predsednika g. Martina Kokotca je 
bilo izpostavljeno vprašanje g. podžupanu kdaj bodo podeljena lanska priznanja. S strani g. podžupana je bilo 
podana informacija, da se bo to zgodilo v poletnem času. Za enkrat je sprejet naslednji 
n 

s k l e p : 
 
 
Za podelitev občinskih priznanj Občine Laško za leto 2021, se s strani KS Laško predlagajo in sicer  
 
 
za Zlati grb Občine Laško 

- Karel Košak, Cesta v Debro 5, Laško 
za Srebrni grb Občine Laško  
 
za bronasti grb Očine Laško  

- Janez pušnik Aleš, Strmca 51, Laško 
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Obrazložitev k predlogom pripravi strokovna služba KS v sodelovanju s predlagatelji. 
 
 
 
Številka: 21-028-4-6/MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško, Občinski svet Laško 
2. KS Laško 

- spis – del. št. 21-028/MK 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 

- Register odlikovanja 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
 
07. točka 
 
Obravnava predloga sprememb volilnih enot v krajevnih skupnostih 
 
Člani Sveta KS Laško so z vabilom prejeli predlog občinske volilne komisije v zvezi s spremembo števila 
volilnih enot v posameznih krajevnih skupnostih.  Po krajši obrazložitvi predloga sprememb, ki predlaga 
za KS Laško zmanjšanje števila VE iz 5 na 3, v takšnem številu, kot ima KS Laško sicer volišč in samega 
stanja v KS Laško v zvezi pokritosti KS s predstavniki posameznih območij, so člani mnenja, da v KS 
Laško ostane enako število VE, kot je do sedaj. Tako je bil sprejet naslednji 
 

s k l e p : 
 
Predlog Sveta KS Laško je, da v KS Laško ostane pet volilnih enot 
 
 
Številka: 21-028-4-7/MK 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško, Občinska volilna komisija 
2. KS Laško 

- spis – del. št. 21-028/MK 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
 
 
 
08. točka 
 
Razno in druge informacije 
 
pod to točko so bila izpostavljena naslednja vprašanja in mnenja: 
 

- G. Marjana Grešaka zanima, če je kdo v občini razmišljal kako je sedaj po obnovi železniške 
proge z nivojskimi križanji in samimi lokacijami le-teh; še vedno niso sanirani jaški na 
Valentiničeva ulici, 

- G. Danija Lapornika je zanimalo, kdaj se bodo preusmerili tovornjaki na nov most. S strani g. 
Matjaža Pikl, podžupna je bila podana informacija, da, kolikor mu je znano sočasno z 
ureditvijo krožišča v Laškem. 

- G. Milan Padežnik pa je opozoril, da je glede na predvideno novo poselitev v naselju Strmca, 
nujna čimprejšnja celovita urbanistična ureditev, kanalizacija idr… 
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Številka: 21-028-4-8/MK 
Dostavljeno: 
1. KS Laško 

- spis – del. št. 21-028/MK 
 - evidenca sklepov sej Sveta KS Laško 
 - file: MD/Seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 
 
 
 
Vzrok za kasnejši datum sklica spomladanske seje Sveta KS Laško je bil zgolj zaradi čakanja ugodnejših 
epidemioloških razmer. 
 
Dnevni red današnje 9. seje Sveta Krajevne skupnosti Laško je bil izčrpan. Svet KS Laško je sejo zaključil ob 
19.30 uri. 
 

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

1. KS Laško 
- vsem članom Sveta KS Laško 
- Občina Laško, Urad župana, Mestna ulica 2, 3270 Laško 
- G. Matjaž Pikl, Podžupan Občine Laško 
- evidenca zapisnikov sej Sveta KS Laško 
- arhiv – del. št. 21-028/MK 
- spletna stran www.ks-lasko.si  
- File: MD/seje organov KS/Svet KS/Zapisniki 


