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                                  ZAPISNIK 8. SEJE SVETA KS MARIJA GRADEC 

 

 

Dne 17. 6. 2021 je v domu kulture Marija Gradec potekala 8. seja (2. v letu 2021)  sveta Krajevne 

skupnosti Marija Gradec. Vabilo s predlaganim dnevnim redom je bilo posredovano preko MMS 

14.6.2021 vsem članom sveta KS Marija Gradec, Matjažu Piklu, Olgi Čander, Barbari Jančič in 

Aljažu Krpiču. 

 

Prisotni: Renata Dermota, Marjan Salobir, Cepuš Matjaž, Srebot Mateja, Platovnjak Stanko, Franc 

Bukovšek, Moškotevc Mitja, Uroš Deželak, Olga Čander 

Barbara Jančič in Matjaž Pikl sta se opravičila. 

 

Predsednik predlaga dnevni red: 

1. Pregled sklepov zadnje seje sveta 25. 2. 2021 

2. Predvidene aktivnosti sveta KS v letu 2021 

3. Razno 

in pozove prisotne k podaji morebitnih dodatnih točk dnevnega reda. Prisotni niso podali predlogov. 

 

 

K prvi  točki - Pregled sklepov zadnje seje sveta 25. 2. 2021  

Predsednik poroča: 

- Postavitev oddajnika za telekomunikacije na Vrhu nad Laškem naj bi bilo realizirana v maju 

2021. Olga Čander pove, da je prišlo do zamika, da je gradbeno dovoljenje sedaj pridobljeno in 

da naj bi se dela sedaj začela izvajati. 

- Optične telekomunikacije za internetno povezavo so zelo slabo pokrite tako na območju KS 

Marija Grade kot v občini Laško; gre za velik problem, ki bo moral biti rešen na občinskem 

nivoju. 

Sklep1: Na Občino Laško se posreduje zahteva za ureditev optičnih povezav v KS Marija 

Gradec in ostalih delih občine Laško.  

- V okviru participativnega proračuna sta bila podana dva predloga; eden se že izvaja – ograja ob 

Lahomnici nasproti Kulturnega doma ; drug predlog pa je polnila postaja za električna vozila, ki 

bo nameščena na parkirišču med veterinarsko postajo in gostiščem Čater, ko bo le-ta urejen. 

- Sestanek glede zemljišča Bartol še ni bil realiziran, ker ni prišlo do uskladitve termina. Eden 

izmed predlogov je, da bi se naredil medgeneracijski center – dnevno varstvo starejših ljudi. In 

hkrati bi se obnovil in uredil Kulturni dom. 

- Pločnik od Kneza do športnih igrišč naj bi se začel gradit v roku meseca dni; 

- Posledice treh neurij v l. 2020 so bile sanirane.  Občina je pokrila stroške in zato jo moramo 

pohvaliti za takojšen odziv in angažiranje. So pa bile posledice zelo hude, saj bo potrebno dve 

hiši sanirati in eno podreti. Šlo bo tudi za sanacijo ceste in gradnjo podpornih zidov v 



Lahomnem. Čaka se Ministrstvo za okolje in prostor, da izda odločbo, da se sanacija lahko 

prične. 

- Za plaz Stopce je bila izvedena revizija projektne dokumentacije in za izvedbo je izbrano 

podjetje Kitak iz Rogaške Slatine. Izdelala se bo pilotna stena na vrhu, potem vmes povezava s 

kanaletami in nad vasjo Stopce spet pilotna stena, globine 11 – 14 metrov. Vse bo prekrito z 

zemljo, ker gre za kmetijsko zemljišče. 

- Podvoz Radoblje je bil saniran. 

- Ureditev ceste skozi vaško jedro je v reviziji. Revizija še ni končana. Imeli smo pripombe za 

potek ceste, da naj bo le-ta ob Lahomnici, da se pridobi prostor za vaško jedro ob Kulturnem 

domu.  

- Glede hitrostnih ovir pri Pircu ni sprememb. Bukovšek Franc pove, da ovire uničujejo vozila.  

Sklep2: Na Občino Laško še enkrat posredujemo zahtevo, da se preuči postavitev ovir in 

preglednost ceste pri Pircu. 

- Ureditev parkirišča iz »Iz Slog v Log« je v teku. 

- Za javni vodovod Zapotok, Padež se riše idejna osnova, tudi za Lahomsko goro (s Trojnega do 

Aškerca). 

- Obravnavani zahtevki za ureditev cest so bili realizirali. 

- Cesta Bukovje je v odmeri, najprej zgornji del nato še spodnji del, šele potem se bo lahko 

izvedla modernizacija ceste. 

- Za asfaltiranje ceste Olešče - Petrovo selo je bila že 2018 podana pobuda. Dogovorjeno je, da si 

bosta župan Občine Laško in župan Občine Štore prišla pogledat stanje. 

- Prepust za meteorne vode na cesti Reka - Ojstro je izveden, dokončna ureditev zemljišča je 

predvidena naslednji teden. 

 

 

 

K drugi  točki - Predvidene aktivnosti sveta KS v letu 2021 

Predsednik poroča, da kar se tiče asfaltnih del je v planu: 

- odsek ceste Vovk Marija Gradec 30 metrov 

- Modrič Bolčina Zorko 400 m  

- Radosavljevič 500 m   

- 1500 m2 smo za sanacijo obstoječih asfaltnih cest oz. preplastitve. 

- Odsek ceste Padež – Teršek 300 m – odobril Župan g. Zdolšek 

 

Prisotni podajo potrebe po sanacijah obstoječih asfaltnih cest oz. preplastitvah po dogovoru iz 

prejšnje seje svet KS: 

- R3 – Bezgovje do odcepa za malo Brezo, cca 1 km (betonska ovira ob cesti) – lokalna cesta. 

- Reka – Olešče Njivice (spodnji del preplastitev, ter tudi proti Slapšaku) 

- Reka - Zapotok več manjših odsekov 

- Maček - Vodišek preplastitev 

- Lahomno - Lahomšek (Lahomska gora) je en večja luknja 

- Reka – Ojstro  je ponovno uničena zaradi izgradnje podpornih zidov na Ojstrem – lokalna cesta 

- Laško - Gabrno, so uničene bankine in potrebne preplastitve na ovinkih  – lokalna cesta 

- Povezava Trojno Gabrno – nasutje 

- Reka – Marot krpanje nekaj lukenj 

- Lahomno Harje luknje na nekaj mestih 

- Cesta Laško Šentrupert  - sanacija državne ceste 

 

Predsednik še pove, da se bo preplastitev ceste Lahomno – Požnica na odseku od Bezgovšek do 



Klepej izvedla v kratkem, za preplastitev ceste naprej proti Požnici pa se bomo pogovarjali jeseni. 

 

Na pobudo krajana Gunzeka iz Male Breze se zaradi odnašanja peska pri zimskem pluženju 

dogovori, da se pluženje ne bo izvajala na gornjem delu ceste, ki je že v KS Šentrupert.  

 

Glede odmere cest in kategorizacije cest se poda zahteva na občino. 

 

Sklep3: Strokovne službe občine Laško se zaprosi za posredovanje ažuriranega seznam vseh 

cest na območju KS Marija Gradec, ki so kategorizirane, seznam cest, ki so v kategorizaciji 

ali odmeri oz. in seznama cest, ki so odmerjene. Prav tako prosimo za informacijo glede 

trenutnega stanja v postopku odmere za že podane zahteve (npr. Reka Njivice – v spodnjem 

delu nova trasa in vse do Slapšak; Tevče – Sopot;  Bezgovje – Olešče – Šempeter- Tevče). 

 

Predsednik še poroča: 

- Da je bil ogled za sanacijo mostu v Tevčah iozveden in se bo k sanaciji opornikov pristopilo še 

letos.  da se naj bi urejalo letos. 

- Za hitrostno oviro na cesti Marija Gradec - Radoblje pri Peklar je bila podana strokovna 

odločitev da se postavi hitrostna omejitev 60 km/h, kar je po našem mnenju premalo 

Sklep4: Poda se pobuda na Občino Laško za ponovno preučitev hitrostne omejitve s 60 na 

30km/h. 

- Kapela sv. Petra  bo zgrajena na novo, financirana bo s strani Kolektorja. 

- Pločnik Knez - športna igrišča naj bi bil končan v treh mesecih, izvajalec VOC Celje. 

- Kanalizacija Marija Gradec – Lahomšek se izvaja. 

- Parkirišče na Marija Gradcu bo urejeno od veterinarske postaje do gostišča Čater - 48 parkirnih 

mest in ena polnilnica za električna vozila. Nad parkirišči bo cesta za dvosmerni promet. 

- Postavljene so bile odbojne ograje na cesti Kristanšek - Maček in cesti Reka - Njivice. 

- Na pobudo s strani OVK o zmanjšanju števila volilnih enot je bil s strani KS MG podan predlog 

za eno volilno enoto in eno ali največ dve volišči.  

- Da je bil s strani policije prejet dopis, da si želijo bolj aktivnega sodelovanja s KS, predvsem 

glede varnostne problematike. 

Sklep5: na eno izmed naslednjih se povabi vodjo varnostnega okoliša za Marija Gradec  

glede obravnave varnostne problematike v KS Marija Gradec. 

- Prejete so bile vloge za volišča za referendum za vode in sicer pri konjerejskem društvu, 

kulturnem domu in turistični kmetiji Pirc. 

- Da je bil prejet predlog za postavitev košarkarskega igrišča, ki bi ga sofinancirala Dragič 

fundacija. 

- Knjiga o Marija Gradcu se piše. 

- Logotip je narejen. 

Sklep6: Organizira se srečanje krajanov, ki je planiramo za začetek septembra in sicer 

5.9.2021. Ponovno se poda vloga za pridobitev sredstev in aktivira se odbor, ki je bil 

sestavljen lani. 

 

Prisotni izpostavijo: 

- Da je potrebno urediti cestno ogledalo Herman Zmago na cesti Reka Ojstro 

- dostaviti pesek za odcep Herman Franc 

- postaviti ogledalo Deželak Modrič 

- Problem ne ureditve ovinka pri Čatru. Na občinskem svetu je bilo izpostavljeno, da KS Marija 

Gradec ovira napredek. To je izjavil župan g. Zdolšek.  

Sklep7: Svet KS Marija Gradec ostro protestira in se ne strinja s trditvami župana g. 

Zdolška, da KS ovira napredek, ker se ne strinja s predvidenim potekom regionalne ceste 

R3 Laško – Breze – Šentjur skozi vaško jedro Marija Gradca. Problematika umestitve 

ceste skozi vaško jedro je bila obravnavana na zboru krajanov leta 2019, in na skoraj vseh 



sejah sveta KS. Ne moremo se strinjati s potekom trase po sredini sedanjega parkirišča 

preko kompleksa Turk samo zaradi dejstva, da ne bo potrebno obnavljati kamnitih brežin 

vodotoka Lahomnice, kar je pristojnost drugega ministrstva. Želimo samo to in nič 

drugega kot to, da se trasa ceste čimbolj približa potoku, da se pridobi prostor za dostojno 

ureditev vaškega jedra, saj po sedanjem predlogu cesta razpolovi vaško jedro na dva 

popolnoma nefunkcionalna dela. Če drugega ne, bi od občine in župana pričakovali, da 

podprejo in branijo naša prizadevanja in ne samo kimajo ljubljanskim salonskim 

projektantom, ki jim je malo mar za vaško jedro Marija Gradca in življenja v njem. 

- problem oviranja vej grmovja ob državni cesti in ob potoku 

- problematika postavitve avtobusnega postajališče pri Bobek 

- postavitev ogledala na Trojnem pri Lešek - Komunala 

- potrebo po ureditvi bankin na cesti Lahomno – Reka od Polanca naprej do odcepa za Ojstro - 

Kounala 

 

Prejeto je bilo nekaj prošenj za dostavo peska. Prošnjam bo ugodeno, za vsakega en tovornjak. 

 

 

 

 

Tajnica sveta KS                                                                     Predsednik sveta KS 

Renata Dermota, l.r.                                                                Marjan Salobir, l.r.                                                                                             


