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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA KS 
 

 
Dne 18.12.2015 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 3. seja sveta Krajevne skupnosti Marija Gradec.  
 
Prisotni: Franc Bukovšek, Ferdinand Hercog, Renata Dermota, Martin Brečko, Nestl Kladnik,  Marija Janc, Peter 
Hriberšek, Srebot Mateja, Čižek Rajko, Slavko Ojsteršek, Aljaž Krpič se je pridružil kasneje, odsotna Marjan 
Salobir in Marija Čater,  
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje 
2. Aktivnosti, ki so se izvedle v tekočem letu 
3. Plan 2016  
4. Razno 

 
Predsednik pozdravi prisotne, predstavi dnevni red in pozove k potrditvi dnevnega reda. 
 
Sklep št. 1: Z dvigom rok se sprejme predlagan dnevni red. 
 
 
 
K prvi točki 
 
Predsednik predstavi reševanje problematik s prejšnje seje: 
- čiščenje bran v Radobljah se še ni izvedlo, je pa planirano, da se v čimkrajšem času 
- cesta Vrtič-Deželak se je sanirala; 
- za plaz na cesti Vodišek – Aškerc se je izbral izvajalec; sanacija se je izvedla le zasilno; ostala dela se bodo 

izvajala v naslednjem letu; 
- delavnica za izdelavo fresk, ki naj bi jo organiziral Stik Laško v cerkvi Marija Gradec, se ni izvedla, ker 

Župnija Laško ni potrdila izvedbe. Bi se pa naj izvedla v naslednjem letu; 
- za šolo ne Reki je župan podal pojasnilo, da se v zvezi s prodajo objekta ali dajanje le-tega v najem ne 

dogaja nič, da so pa interesi. 
- Za Gabrno - Grgorič je bil s strani Komunale Laško podan predlog, da bi se v času zime postavili skupinski 

zabojniki za smeti. Komunala naj bi krajane obvestila sama. 
 



 

 

 

Predsednik pozove, če so še kakšna vprašanja. Renata Dermota zastavi vprašanje vezano na asfaltiranje ceste v 
Oleščah. Predsednik pojasni, da se je zaključila priprava za asfaltiranje, asfaltiranje samo pa se naj bi izvedlo 
jutri. 
 
Sklep št. 1: Z dvigom rok se potrdi prva točka. 
 
 
 
K drugi točki 
 
Predsednik predstavi v tekočem letu izvedene aktivnosti: 
- Asfaltiranje ceste Reka – Ojstro, 
- spomladansko gramoziranje javnih poti, 
- vodovod Bukovje, 
- zamenjava vrat na domu, ki so bila tako poškodovana, da se jih ni dalo več zapirati, 
- ureditev dotrajane zunanje razsvetljave pri kulturnem domu, 
- ureditev zračenja v  garderobi, ki jo uporablja KD Anton Tanc Marija Gradec, saj se je kljub adaptaciji 

pojavljal kondens v vročih dneh, 
- namestitev nekaj odbojnih ograj (nekaj jih še bo), 
- za postavitev nekaterih ogledal še ni bilo podanega odgovora s strani občine. 

 
Marija Janc vpraša, kako je s postavitvijo smerokaza za kolesarsko stezo. Predsednik pojasni, da je bil že na 
prejšnji seji podan odgovor, da se pripravljajo enotne table. To vprašanje je bilo vzpostavljeno tudi na seji sveta 
KS in podana je bila obrazložitev, da se na področju KS Marija Gradec namesi 10 tabel (najnujnejše; predlogi se 
bodo še podali). 
 
Sklep št. 2.: Z dvigom rok se potrdi druga točka. 
 

 
K tretji točki 
 
Predsednik predstavi plan aktivnosti za leto 2016: 
a) asfaltiranje oz. preplastitev cest, ki so v upravljanju komunale: 
- Bezgovje Olešče, 
- Lahomno – Reka - Požnica,  
- Laško – Trojno. 
Čižek Rajko pove, da je tudi cesta Čižek – Klinar v slabem stanju. Predsednik pove, da se bo cesta dodala na 
seznam. 
b) afaltiranje cest, ki so v upravljanju KS MG: 
- podaljšek Tevče-Šempeter; prekategorizacija ceste v lokalno cesto je potrjena, ni pa še zapisa spremembe b 

zemljiški knjigi. Cesta gre torej  v komunalno upravljanje, za asfaltiranje pa je potrebno počakati vpis v 
zemljiško knjigo.   

- povezava Trojno Gaberno (je pomembna cesta, ker se vozi šolski kombi) 
- Gabrno - Čremošnjice  (je povezava v poplavah, cesto si delimo s KS Laško, tako da je potreben dogovor z 

njimi) 
- Trojno - Bouhan, 
- Modrič – Kapilari, 
- Gabrno - Grgorič,  
- sanacija plazu Radoblje - Hriberšek na začetku odcepa (na tem delu ni asfaltirano), 
- javna pot v Bukovje proti Oberžanu, 
- čakamo tudi na razpis za obnovo kapelic Marija Gradec. 
 



 

 

 

 
Sklep št. 3.: Z dvigom rok se potrdi tretja točka. 
 
 
K četrti točki 
 
Predsednik pojasni, da je prišlo do spremembi pri izvajanju zimske službe na Trojnem. Zimska služba se bo po 
novem izvajala s strani Hercog Ferninanda s.p.. Predsednik predlaga, da se zimska služba izvaja na cestah kot 
dosedaj - ne glede na kategorizacijo cest.  
Nestl Kladnik opozori na dogovor glede pluženja na cesti Harje - Stopce. Predsednik pojasni, da se bo dogovorilo 
s krajani, kako pristopiti oz. rešiti nestrinjanje.  
 
Predsednik pojasni, da je krajan, ki izvaja pluženje strme kategorizirane poti, podal prošnjo za kritje vsaj nekaj 
stroškov pluženja. Gre za cesto, ki jo uporabljata dve gospodinjstvi in je v zimskih razmerah sicer zaprta.   
Franc Bukovšek pove, da jašek ob cesti še vedno ni pokrit. Postavljen je samo kol. Predsednik se bo dogovoril s 
Komunalo Laško, sicer bo to prevzela KS. 
 
Sklep št. 4.: Z dvigom rok se potrdi, da se krajanu, ki izvaja pluženje strme, sicer v času zimskih razmer zaprte 
ceste, krije stroške v okviru pogodbe, ki jo ima KS sklenjeno z izvajalcem zimske službe. 
 
Sklep št. 5.: Z dvigom rok se potrdi četrta točka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala tajnica sveta KS                                                                           Predsednik sveta KS 
Renata Dermota                                                                                         Martin Brečko 

                                                                           
 


