Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti
Marija Gradec, 27.9. 2016

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA KS
Dne 27. 9. 2016 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 2. seja sveta Krajevne skupnosti Marija Gradec.
Prisotni: Franc Bukovšek, Ferdinand Hercog, Renata Dermota, Martin Brečko, Marija Janc, Peter Hriberšek,
Marjan Salobir, Marija Čater, Aljaž Krpič, Teržan Mojca, odsoten Nestl Kladnik
Dnevni red:
1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje
2. Seznanitev z deli, ki trenutno potekajo v KS
3. Spremembe pri izvajanju zimske službe 2016/2017
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 pozove k podaji morebitnih pripomb na prejšnji zapisnik. Pripomb ni bilo.
Sklep št. 2: Z dvigom rok se potrdi prva točka.
K drugi točki
Predsednik pove, da je bila pred kratkim organizirana otvoritev igrišča na Trojnem. Gre za veliko in koristno
pridobitev v kraju.
Poroča še, da je bila na cesti Gabrno – Čemršnjice narejena priprava za asfaltiranje, ki bo izvedeno letos po
vnaprej pripravljenem časovniku vseh asfaltiranj v občini. V letošnje asfaltiranje bo vključena tudi cesta Tevče –
Šempeter in sicer od konca asfalta do sredine vasi (625 m). Pripravo bodo krili krajani in delno KS Marija Gradec,
asfalt bo krila Občina Laško, ker gre za lokalno cesto. Do cerkve Sv. Petra ostane še 210 m. Tudi ta del se bo
asfaltiral, KS bo krila podlago, za asfalterska dela pa bo KS črpala sredstva iz fonda za te namene. Predsednik
še opozori, da je po izvedenem asfaltiranju nujno potrebno pokrpati tudi poškodbe na spodnjem, že asfaltiranem
delu ceste.

Predsednik pozove g. Krpiča in g. Salobirja, da povesta, kakšno je trenutno stanje glede obnove ceste Bezgovje
– Olešče.
G. Krpič najprej poroča, da je bil danes sestanek z županom in da so se pregledale zbrane ponudbe vezano na
področje celotne občine. Odobril je ureditev odsekov, ki so izven kvot KS, in poudaril, da je potrebno biti strikten
pri odmeri in ureditvi lastništva zemljišč. V bodoče se bodo dela izvajala samo tam, kjer bo lastništvo zemljišča,
po katerem poteka cesta, urejeno oz. v lastni Občine Laško. Glede ceste Bezgovje – Olešče poroča, da je
lastništvo pri Stopinšku urejeno – občina je lastnik zemljišča, po katerem poteka cesta. K izvedbi obnove oz.
asfaltiranja se bo pristopilo, ko bo za celoten odsek urejeno lastništvo.
Ga. Dermota poroča, da so bili s spremembo kategorizacije javne poti v lokalno cesto pridobljeni podpisi vseh
lastnikov za brezplačen prenos lastništva. G. Krpič je potrdil, da se bo dokumentacija preverila.
G. Salobir pove, da se bo s skupnimi močmi (KS Marija Gradec in Komunala Laško) pripravila cesta za
asfaltiranje, od Stopiška navzdol pa izvedla preplastitev. Asfaltiranje krije Občina Laško. Hkrati še predlaga, da se
naj pri brezplačnih prenosih lastništva upoštevajo morebitni predlogi zamenjave zemljišč, ki so sedaj v javnem
upravljanju, koristijo pa se v druge namene.
Ga. Janc vpraša g. Krpiča, kako je z odmero ceste v Lahomnem (Krašovec – Tovornik) in poziva k čimprejšnji
izvedbi. G. Krpič pojasni, da bo v skladu z dogovori lastnikov zemljišč odstranjeno drevje, kar je bil postavljen
pogoj za prenos lastništva.
Predsednik vpraša g. Krpiča, kako je s cesto na Gabrno. G. Krpič pove, da sta v občini dve cesti nujni za
preplastitev in ena od njih je tudi ta. Župan je potrdil, da naj se pristopi k projektu. G. Krpič še pove, da se bo, v
kolikor bodo vremenske razmere dovoljevale, v roku treh tednov preplastitev tudi izvedla.
Predsednik poroča, da v zvezi s projekti, ki so bili narejeni vezano na ukinitev nivojskih prehodov čez železnico,
še poteka usklajevanje s krajani in projektanti. Pozove g. Krpiča k podaji več informacij. G Krpič pove, da so na
Marija Gradcu velika nestrinjanja krajanov. G. Salobir doda, da je potrebno projekt nujno razširiti oz. celovito rešiti
protipoplavne ukrepe na Marija Gradcu.
Predsednik še poroča, da se je začela obnova ene od kapelic na Marija Gradcu. Letos se bo sanirala samo od
zunaj, naslednje leto, ko se bo izsušilo, še notranjost. V letošnjem letu se bo za obnovo pripravila tudi druga
kapelica, nadaljevanje sledi drugo leto. Obnovo financira Občina Laško.
Sklep št. 3.: Z dvigom rok se potrdi druga točka.
K tretji točki
Predsednik poroča, da bodo pri izvajanju zimske službe za letošnjo zimo velike spremembe. Izbor izvajalca vrši
Občina Laško v skladu z zakonom o javnih naročilih. Razpis še ni zaključen. Pričakuje se več težav, ker en
izvajalec tako velikega obsega cest ne more vzdrževat pravočasno. Prav tako se postavlja vprašanja, kdo bo
odgovarjal na pritožbe in vprašanja krajanov, ki se jih tokrat pričakuje še več. Prisotni podajo mnenje, da bo, v
kolikor bo razpis uspešen in izbran en izvajalec, le-ta moral nujno vključiti podizvajalce - lokalne izvajalce, ki so
zimsko službo opravljali že sedaj.
Sklep št. 4.: Z dvigom rok se potrdi tretja točka.
K četrti točki
Predsednik pove, da bo potrebno oglasno desko na kulturnem domu premakniti na vidnejše mesto. Prisotni
predlagajo namestitev na zahodno stran objekta ob stopnišču.

Predsednik še poroča, da je KS prejela prošnjo Združenja šoferjev in avtomehanikov za koriščenje prostorov.
Prošnja jim je bila odobrena (tudi na podlagi strinjanja Sekcije Rdečega križa) in sicer za prostore v pritličju. Ker
gre za neprofitno organizacijo, jim najemnina ne bo zaračunana.
Predsednik še pove, da so se ob domu odstranila bezgova drevesa, ki so se že naslanjala na streho in jo
uničevala. Po pridobitvi soglasij lastnikov, je Komunala Laško le-te odstranila.
Predsednik pozove g. Hercoga, da izvede ogled ceste do Gunzeka in ugotovi potrebo po gramoziranju za del
ceste, ki je v upravljanju KS Marija Gradec.
Predsednik poroča, da bo 12.10.2016 ob 18 uri v Kulturnem centru Laško obravnava projekta Tretje razvojne osi
– hitre ceste mimo Laškega.
Ga. Dermota vpraša g. Krpiča, kako daleč je zadeva, glede kriterijev za obnovo že asfaltiranih lokalnih cest (npr.
Reka – Požnica). G. Krpič pove, da se naj bi kriteriji začeli uporabljati drugo leto in da niso še niti sprejeti.
Sklep št. 5.: Z dvigom rok se potrdi četrta točka.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota

Predsednik sveta KS
Martin Brečko

