Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti

Marija Gradec, 26.9..2017

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA KS

Dne 26.9.2017 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 2. seja sveta Krajevne skupnosti
Marija Gradec.
Prisotni: Franc Bukovšek, Ferdinand Hercog, Martin Brečko, Marija Janc, Peter Hriberšek, Marjan
Salobir, Kladnik Nestl, Renata Dermota, Aljaž Krpič, Marija Čater odsotna.
Dnevni red:
1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje
2. Zimska služba
3. Trenutni potek asfalterskih del v KS
4. Popravilo javnih poti po neurju
5. Razno

K prvi točki
Predsednik pozdravi prisotne in izpostavi problematike obravnavane na prejšnji seji.
Glede tenis igrišč pozove g. Krpiča, če lahko kaj več pove na to temo.
G. Krpič pove, da je bil podan predlog, da se celotni del igrišč prestavi na območje za veterinarsko
postajo in da klub čaka na sestanek z županom.
Predsednik pove, da so bile na prejšnji seji podane pripombe na vaško jedro upoštevane.
Glede ureditve ceste Lahomno – Požnica je bilo na prejšnji seji dogovorjeno, da se le-ta odmeri in
tako vzpostavi pogoje za popravilo oz. preplastitev. Predsednik pove, da je s strani občine bila
podana informacija, da so se vsa sredstva izčrpala, zato se odmere niso izvedle. G. Krpič pojasni, da
se pet mesecev ni nič delalo na tem, ker so zbirali izvajalca za geodetske storitve. Izbor se je
zaključil pred 14 dnevi. G. Krpič še pove, da je predstavnika izvajalca že peljal na ogled ceste
Lahomno – Požnica in da bo pridobil ponudbo za popravilo.
Sklep št. 1:
Svet KS Marija Gradec vztraja na mnenju oz. zahteva, da tenis igrišča ostanejo na območju KS
Marija Gradec. Da če se morajo premakniti z obstoječe lokacije, da se v isti velikosti najde prostor
na območju KS Marija Gradec, ne več kot 1,5 km stran od Laškega.
Sklep št. 2:
Z dvigom rok se potrdi prva točka.

K drugi točki
Predsednik pojasni, da se bo zimska služba izvajala letos na enak način kot lani.
Sklep št. 3:
Z dvigom rok se potrdi druga točka.

K tretji točki
Predsednik poroča, da so bila pridobljena soglasja za cesto Modrič – Zorko, prav tako so krajani
soglašali s svojim prispevkom za ureditev podlage. Ker pa s strani občine ni bilo sproščenih
sredstev za asfalterska dela, se priprava ni izvajala.
G. Krpič doda, da je bilo potrebno zagotoviti denar s prerazporeditvami. Glede načina pridobitve
sredstev so bili opravljeni razgovori z osmimi KS in da bo vsaka KS prejela informacijo, kako se
bodo/so se sredstva razdelila. Predsednik pojasni, da se znesek razdeli med KS po določenem ključu
delitve in da po novem KS daje razpis oz. zbira ponudbe izvajalcev.
G. Krpič pove, da se bodo letos popravljali cesti v Bukovju in Tevče – Šempeter.
Predsednik pove, da so bili pridobljeni predračuni za popravilo in krpanje že asfaltiranih cest
(seznam teh cest je bil zbran na prejšnji seji). Le-ti znašajo 19.000 €. Ker sredstev ni dovolj, bo
potrebno izbrati najbolj kritične ceste. Komisija KS MG za komunalno infrastrukturo bo izvedla
izbor.
G. Krpič poroča, da je JP Gaberno-Trnovec v proračunu v naslednjem letu.
Sklep št. 4: Z dvigom rok se potrdi tretja točka.

K četrti točki
Predsednik poroča, da je petega junija del KS MG zajel neurje in uničil določene ceste. Nekatere so
bile neprevozne. Ker s strani občine ni bilo možno pridobiti niti sredstev rezerviranih za elementar,
je na pomoč priskočila Komunala Laško in krila stroške popravila v višini 8 tisoč €. Uporaba teh
sredstev je bila pod nadzorom, tako s strani Občine Laško kot Komunale Laško. Predsednik se
zahvali za pomoč.
Sklep št. 9: Z dvigom rok se potrdi četrta točka.

K peti točki
Ga. Dermota pove, da so krajani iz Olešč podali prošnjo, da se izvrši odmera ceste Reka – Olešče
(Njivice), saj je v spodnjem delu odmerjena še po stari trasi. Predsednik pove, da bo podana vloga
na občino.
G. Krpič predlaga, da KS poda pobudo na občino, da se stari podvoz pod železnico na Marija
Gradcu, ko bo urejen nov, preuredi v skate park in tako izkoristi že asfaltirana podlaga.
G. Krpič še izpostavi, da je potrebno opozorit, da se protihrupna ograja pri sedanjih tenis igriščih ne

bo delala med cesto in železnico.
G. Kladnik poroča, da je jašek oz. strojnica v Harju stalno poplavljena in da je uničilo tudi že cesto.
Potrebno bi bilo uredit drenažo in popravit cesto.
Ga. Janc pove, da je nujno potrebno popravilo ceste čez Lahomno goro in zamenjava pokrova na
enem od jaškov.
Sklep št. 10: Z dvigom rok se potrdi peta točka.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota

Predsednik sveta KS
Martin Brečko

