Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti

Marija Gradec, 9. 7. 2019

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA KS

Dne 9. 7. 2019 je pri Platovnjakih potekala 3. seja sveta Krajevne skupnosti Marija Gradec v letu
2019.
Prisotni: Renata Dermota, Marjan Salobir, Gorišek Matej, Cepuš Matjaž, Srebot Mateja, Platovnjak
Stanko, Deželak Uroš, podžupan Pikl Matjaž
Odsotni: župan Franc Zdolšek, Marija Čater, Franc Bukovšek, Moškotevc Mitja, vsi upravičeno
Predsednik predstavi dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov sprejetih na zadnji seji sveta KS in zboru krajanov
2. Pregled realizacije proračuna KS v obdobju 1-6 2019
3. Sprejem predloga investicij za leto 2019
4. Sprejem pravilnika o financiranju društev v KS Marija Gradec
5. Določitev datuma srečanja krajanov KS Marija Gradec in praznovanja krajevnega praznika
6. Razno
in pozove prisotne k podaji morebitnih dodatnih točk dnevnega reda. Prisotni niso podali predlogov.

K prvi točki - Pregled sklepov na zadnji seji
Pregledajo se sklepi prve in druge seje ter sklepi zbora krajanov. Predsednik poda pojasnila k
nekaterim:
- logotip krajevne skupnosti je v pripravi;
- igrala so se morala demontirati in ker se nekateri krajani niso strinjali, da se namestijo na
dvorišče Čater, so sedaj deponirana razstavljena na preostanka igrišča v Marija Gradcu;
- 1.500 m3 odvečnega materiala pri gradnji železnice se je deponiralo in nekaj že porabilo,
- kar se tiče signala za mobilno telefonijo g. Pikl pojasni, da se pripravlja lokacija za
postavitev repetitorja na Homu na Vrhu nad Laškim, ki je bila po spomladanskih meritvah
najdena kot najboljša lokacija. Telekom pripravlja upravno dokumentacijo (elektro soglasje,
soglasja lastnikov zemljišč).
- glede hidranta se je podal predlog na Komunalo Laško. Realizirano še ni.
- monitoringi pri izgradnji železnice so izdelani, stanje se ja malce izboljšalo. Vmes se
ugotavlja stanje cestne infrastrukture. Odseki, ki bodo uničeni se bodo preplastili.
- Glede namestitve igrišč na območju KS Marija Gradec na račun zmanjšanja teniških igrišč
se pričakuje ureditev športnega centra na območju med Savinjo in železnico. Projekt je v
fazi idejne zasnove. G. Pikl pojasni, da je to res predvideno, da pa je do realizacije verjetno
še zelo daleč in da se mora zato za igrala najti ustrezen prostor na lokaciji preostanka

igrišča.
Predsednik poda informacije o dogodkih, ki so se zgodili od predhodne seje:
- Izvršen je bil sestanek pri županu z lastniki Bartolovega posestva, ki so pripravljeni
zemljišča odprodat. Dogovorjeno je bilo, da bo občina naredila podrobni prostorski načrt
(OPPN). Morda da bi za vložek občine lastniki odstopili del zemljišč. To so edina zemljišča
v Laškem, ki so potencialno zazidljiva, zato bi bilo koristno, da jih občina odkupi.
Predsednik apelira na g. Pikla, da to ponovno sproži na občini.
- Obisk ministra Simona Zajca, ki si je ogledal Marija Gradec z vidika poplavne ogroženosti.
Prisoten je bil tudi župan, podžupan in nekateri svetniki. Država naj bi že naslednje leto
pristopila k izvedbi javnega naročila za sanacijo Marijagraškega ovinka vse do bivše
čuvajnice, v nadaljevanju pa še naprej prosti Udmatu, kar naj bi znižalo nivo Savinje za pol
metra. Ob koncu obiska je sledilo še srečanje krajanov (cca 30 prisotnih). Izpostavljen je bil
neustrezen pristop k protipoplavnim ukrepom, da se ti uredijo samo do Celja, s tem pa
povzroči še večje težave v Laškem. Izpostavljena je bila tudi poplavna ogroženost 10 hiš na
Mariju Gradcu. Pri izdaji gradbenega dovoljenja so si krajani sicer zagotovili odškodnino, če
bo po ureditvi podvoza nivo vode višji kot je bil prej.
- Zgodili so se trije elementarji. 24. 4. je v Gabrnem odtrgalo cesto, potrebna je bila sanacija
na cesti Zavoj – Škoberne in še druge manjše zadeve-. Poškodbe so se že sanirale, na občino
pa podal zahtevek. Drugo neurje, 22. 6. neurje je uničilo cesto Marija Gradec - Bukovje in
Olešče - Petrovo Selo, kar se je delno že saniralo. Tudi ob neurju 4. 7. so nastale manjše
poškodbe cestišč.
- Na občino so bile podane zahteve za asfaltiranje za območje KS MG in sicer Trojno –
Gunezk - Čemršnjice, skupaj s križiščem ter Lahomšek - Golob, ki je že v fazi prenosa
lastništva na občino.
- predsedniki KS so se odločili, da se zimska služba prenese na Komunalo. Izvajalci bodo
predvidoma isti. G. Pikl je potrdil, da je zaenkrat tako.
- Do 15.7. se zbirajo prijave za najbolj urejene vasi. Predsednik pozove prisotne k podaji
predlogov. Predhodno je potrebno pridobiti soglasja lastnikov. Dokumentacija je v prilogi te
točke.
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G. Pikl izrazi zaskrbljenost glede striktnega upoštevanja pravila, da je cesta odmerjena in preneseno
lastništvo v javno dobro pred asfaltiranji. Ker so ti postopki dolgotrajni, se ne bo veliko naredilo.
Ga. Dermota vpraša, kako je z odmero ceste Reka – Njivice (tudi ceste do Slapšak) in Tevče –
Olešče – Petrovo Selo – Tevče. G. Pikl obljubi, da bo preveril.

K drugi točki - Pregled realizacije proračuna KS v obdobju 1-6 2019
Predsednik povzame finančno stanje na 18. 6. 2019:
- iz leta 2018 se je preneslo 5500 €,
- do 18. 6. smo prejeli dotacije v višini 19000 €,
- stanje na računu je 7000 €,
- izdatki so bili: izplačana koncesija za gozdne ceste v višini 2400 €, zimske služba in
ogrevanje 10000 € ter še drugi manjši

K tretji točki - Sprejem predloga investicij za leto 2019

Predsednik pove, da je bil oddan javni razpis za izvajalca vzdrževanja krajevnih cest (štiriletno) in
za preplastitve obstoječih asfaltiranih cest (letno). Preplastitve oz. krpanje asfaltiranih cest bo
sledilo po seznamu, ki je bil določen na predhodnih sejah. Potrebne krpanja so zagotovo ceste Reka
– Zapotok ter Reka Njivice. Predsednik pozove prisotne, da sporočijo še morebitne druge potrebe.
G. Deželak Uroš vpraša, kako je s cesto Lahomno – Stopce, za katero je bilo obljubljeno, da se bo
preplastila. Predsednik pojasni, da je bil predlog podan naprej, G. Pikl pa, da še nima podatka,
katere ceste so v planu za saniranje na občini.
Predsednik pojasni, da sta bila s strani Komunale Laško podani trije predlogi za preplastitev in sicer
v celoti Reka – Požnica, nato Lahomno – Stopce ter Trojno in Gabrno.

K četrti točki - Sprejem pravilnika o financiranju društev v KS Marija Gradec
Predsednik pojasni, da je potrebno sprejeti pravilnik o financiranju društev v KS MG. To je
predpogoj, da se lahko društvom donira finančna sredstva. Pripravljen je osnutek pravilnika in
javnega poziva za sofinanciranje.
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Sklep 1: Do naslednje seje se osnutka pregledata s strani svetnikov ter se nato pravilnik sprejme.
Sledi poziv društev na območju KS MG k prijavi na razpis. Imenovana je bila komisija: predsednica
je Renata Dermota, člana pa Matjaž Cepuš in Mateja Srebot.
G. Pikl predlaga, da se že pri planiranju finačnih sredstev določen znesek določi za namen doniranja
društvom. Pove tudi, da večina KS je razpis oblikovala tako, da se lahko prijavijo tudi društva, ki so
registrirana izven območja KS MG, če pripravijo prireditev v KS MG.

K peti točki - Določitev datuma srečanja krajanov KS Marija Gradec in praznovanja krajevnega
praznika
Datum krajevnega praznika je bil že določen, to je 25.10. pred tem pa se organizira srečanje
krajanov. Možni lokaciji sta na Slogah in na dvorišču pri Čater.
G. Pikl predlaga, da se prijavimo na občinski razpis za organizacijo krajevnega praznika, da se
lahko pridobi nekaj finančnih sredstev.
Za organizacijo krajevnega praznika se lahko prijavimo na razpis par sto € bomo dobili. Na
internetni strani je razpis. Vabila bi razposlali, priznanja razdelili.
Sklep 2: Renata Dermota izvede prijavo na razpis za organizacijo krajevnega praznika. Za
organizacijo srečanja krajanov se imenuje komisija: predsednica Marija Čater, člani pa Marjan
Salobir, Matjaž Cepuš, Matej Gorišek.

K šesti točki - Razno
Matjaž Cepuš pove, da je potrebno cesto Vudrag –Lahomska gora označiti kot zaprto, ker zaradi
vdora zemljišča ni prevozna. Prav tako izpostavi problem znaka nosilnosti – sedaj je omejitev teže

na os.
Sklep 3: Poda se pobuda za zamenjavo znaka za omejitev nosilnosti in sicer namesto teže na os
skupna teža
Uroš Deželak vpraša, kakšen je postopek za odstranitev ležečega policaja. Predsednik predlaga, da
se to sproži na občinskem svetu.
Predsednik pove, da je bilo v postopek kategorizacije predlaganih 9 cestnih odsekov:
- Novo naselje nad igriščem – dva odcepa
- Gabrno proti Banoviču - nadaljevanje te ceste
- Lahomno - Janc
- V naselju Lahomno do Pilih
- Reka – Rezec - Hrastnik
- Reka - Kovač
- Tevče – Sopot
- Veterinarska postaja - Čater
- Tevče – Kladje - Avguštin
G. Pikl seznani prisoten o projektu Prijateljstvo, ki nudi starejšim nad 65 let, s pokojnino nižjo od
600 €, ki ne razpolagajo z vozilom trikrat na mesec in so oddaljeni več kot 10 km iz Laškega
brezplačni prevoz do Laškega. V sprejemni pisarni morajo izpolnit sprejemni obrazec.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota, l.r.

Predsednik sveta KS
Marjan Salobir, l.r.

