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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA KS 
 

 
Dne 29.09.2015 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 2. seja sveta Krajevne skupnosti Marija Gradec.  
 
Prisotni: Franc Bukovšek, Ferdinand Hercog, Renata Dermota, Martin Brečko, Nestl Kladnik, Marija Čater, Marjan 
Salobir,  Marija Janc, Peter Hriberšek, Roman Tušek. 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje 
2. Aktivnosti, ki so se oz. se odvijajo v KS 

3. Situacija okrog čiščenja vodnih zadrževalnikov mulja v Radobljah 

4. Prošnja za donatorstvo za izvedbo delavnice izdelave fresk v cerkvi na Marija Gradcu 

5. Zimska služba 
6. Razno 

 
Predsednik pozdravi prisotne, še posebej g. Romana Tušeka, občinskega svetnika. 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.   
 
Vezano na prošnjo  za menjavo zemljišč v kraju  Harje predsednik pojasni, da je bil predlog obravnavan na Občini 
Laško in ugotovljeno je bilo, da teh zemljišč ni veliko, zato menjava ni izvedljiva.  G. Salobir poda pripombo, da  
odgovor  s strani občine ni korekten, da površine res niso enake, bi bilo pa prav, da se lastništvo uredi.  
 
Predsednik še poroča, da je postavitev ogledala pri  Privšek realizirana in da je bil hkrati podan še predlog za 
postavitev zaščitne ograje. 
 



 

 

 

Glede ceste mimo Peklar, kjer se srečujejo tovornjaki na preozki cesti in se zato močno praši do stanovanjskega 
objekta, predsednik pojasni, da je bil predlog za ureditev podan na Občino Laško in da bo predsednik ponovno 
apeliral na občino. 
 
Predsednik povpraša g.Salobirja, če je bil predlog glede zamenjave rute odvažanja smeti v smeri Bezgovje - 
Olešče in naprej do Šepetra ali Zapotoka obravnavan. G. Salobir pojasni, da se možnost zamenjave še preučuje.  
 
V zvezi s cestami, ki so nujne za sanacijo, predsednik pojasni, da bo cesta Laško – Gabrno sanirana še letos,  
sanacija ceste Lahomno - Harje pa bo najverjetneje prestavljena na naslednjo leto. Predsednik še poudari, da je 
bila sanacija ceste Bezgovje – Olešče ob otvoritvi asfaltiranja povezave Olešče - Zapotok pisno obljubljena že v 
lanskem letu, še vedno pa ni realizirana. G. Salobir doda, da se občinske investicije izvajajo glede na 
razpoložljiva sredstva, da se naredi program najnujnejših ukrepov, ki se reaizira ali pa ne. Pojasni še, da je prišlo 
do izpada finančnih sredstev s strani države, kar potrdi tudi g. Tušek.  G. Salobir predlaga, da se na seji občinskih 
svetnikov predlaga, da se v občini začne obnavljati tudi že asfaltirane ceste in z manjšo dinamiko asfaltira 
makedamske ceste.  Ga. Dermota vpraša, ali je župan na seji predsednikov KS predstavil plan sanacij cest, ki so 
v upravljanju občine oz. Komunale Laško. Predsednik odgovori, da ne, da pa je podal seznam cest, ki so nujno 
potrebne sanacije, vendar ni prejel odgovora. G. Salobir še pojasni, da so seje predsednikov KS dvakrat letno in 
da je ta tematika običajno obrvnavana na jesenski seji, ki bo še sklicana.    
 
Predsednik še poroča, da se je v zvezi s sanacijo ceste  Bezgovje – Olešče večkrat pogovarjal na občini. Stališče 
občine je, da je potrebno urediti najprej lastništvo zemljišča pri Stopinšek, da se bo sanacija ceste nato lahko 
izvedla v celoti. Pisni odgovor na dopis krajanov, ki je bil naslovljen na KS bo še posredovan. 
 
 
Sklep št. 2: G. Tušek na seji občinskih svetnikov apelira na občino, da krajevni skupnosti odgovori in pojasni, 
kdaj bodo ceste, ki so nujno potrebne sanacije (Laško - Gabrno, Laško - Trojno, Lahomno - Harje, Lahomno – 
Stopce,  Bezgovje - Olešče, Lahomno – Reka -  Požnica) uvrščene v plan in kako je z odmerami cest, za katere 
so bili letos zbrani podpisi soglasij za brezplačno predajo zemljišč v javno uporabo  in ali bodo pogoji, ki so jih 
krajani podali, obravnavani in pozitivno rešeni.  
 
G. Kladnik izpostavi problem pluženja zaradi slabega stanja ceste v Harju.  
 
Sklep št. 3: Predsednik apelira na občino, da se cesta v Harju sanira še pred zimo. 
 
Predsednik  še poroča, da se je finančna pomoč pri sanaciji plazu krajanu na Lahomšku realizirala in brana na 
cesti Pražnikar – Medved očistila.  Predsednik povpraša, ali je realizirana tudi namestitev pokrova na jašku pri 
Romihu. G. Salobir odgovori, da bo rešeno v kratkem.  
 
Sklep št. 4: Z dvigom rok se potrdi prva točka. 
 
 
K drugi točki 
 
Predsednik poroča, da se je izvedlo asfaltiranje ceste Reka – Ojstro v dolžini 820 metrov, za kar gre zahvala 
Občini Laško (financiranje na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin). Zaradi prevozov materiala, je bilo 
potrebno sanirani tudi spodnji, že asfaltiran del ceste, za kar gre zahvala za izvedeno sanacijo Komunali Laško.  
 
Predsednik še poroča: 
- da je bila izvedena priprava ceste Radoblje – Hriberšek v dolžini 480 metrov (podlago krijejo krajani s 

pomočjo KS v višini cca 3000 €),  
- da se na Trojnem izdeluje igrišče za odbojko in košarko, 



 

 

 

- da je bil rešen problem nepodpisa brezplačnega prenosa zemljišča enega lastnika za kategorizacijo ceste v 
Gabrnem,  

- da so se pridobili podpisi večine lastnikov zemljišč za ureditev vodovoda  v Bukovju  
- da se bo na cesti Vrtič  – Deželak izvedlo popravilo asfalta 
- da se je na cesti  Vodišek - Aškerc ponovno odprl plaz in da je zadeva v fazi pridobivanja ponudbe izvajalca 
 
G.Tušek vpraša,  če se je kaj uredilo, kar se tiče odvodnjavanja na cesti Reka - Ojstro. Predsednik odgovori, da 
je opozoril na občini na ta problem.  
 
Ga. Čater povpraša, kako je z urejanjem plazu pri Grešak v Bukovju. Predsednik pojasni, da je bila vloga podana 
na občino in na Komunalo Laško.  
 
Sklep št. 5.: Z dvigom rok se potrdi druga točka. 
 

 
K tretji točki 
 
Predsednik poroča, da je v zvezi s čiščenjem dveh vodnih zadrževalnikov mulja v Radobljah stopil v kontakt z 
rečnim nadzornikom, da se je izvedel ogled in bilo obljubljeno, da se bo čiščenje realiziralo v pol leta.Tudi po 
večkratnem urgiranju do realizacije ni prišlo.  Predsednik pozove prisotne k sprejemu sklepa, ali se čiščenje 
ponovno izvede kot lani, torej razdelitev stroška med KS, občino in komunalo.  G. Salobir predlaga, da se na 
občini preuči možnost vložitve tožb do nosilca koncesije in hkrati možnost pribobitve koncesije s strani občine oz. 
Komunale Laško. G.Tušek doda, da je na odboru za gospodarstvo že večkrat opozoril, da se preventive na 
vodah ne izvajajo.  
 

Sklep št. 6.: Prisotni potrdijo izvedbo čiščenja z delitvijo stroška in hkratno izpostavitev problema in preučitev 
predloga g. Salobirja na občini, za kar bo poskrbel g. Tušek na seji občinskih svetnikov. Z dvigom rok se potrdi 
tretja točka. 
 
 
 
K četrti točki 
 
Predsednik sezani prisotne, da Stik organizira delavnico za izdelavo fresk v cerkvi Marija Gradec, kar naj bi bila 
morda tudi iztočnica za ureditev kapelic, in da prosijo za finačno pomoč v višini 290 €.  G. Tušek pove, da je v 
razvojnih programih 2015 v ta namen planiranih 65.000 €. G. Tušek bo povrašal, kako je s tem na sejo občinskih 
svetnikov. 
 
Sklep št. 7.: Z dvigom rok se potrdi  četrta točka oz. donacija Stiku v višni 290 € iz fonda, ki je namenjen za 
obnovo kapelic. 
 
 
 
K peti točki 
 
Predsednik vpraša g. Hercoga, če je pripravljen izvajati zimsko službo tudi v letošnji sezoni in pojasni,  da se bo 
sicer tako in tako pridobilo več ponudb. G. Hercog potrdi in tudi prisotni se strinjajo, da se zimska služba izvaja 
kot lani, torej s podizvajalci na določenih predelih. 
 
Sklep št. 8.: Z dvigom rok se potrdi peta točka. 
 
 



 

 

 

 
K šesti točki 
 
G. Salobir pove, da se na cesti  Gabrno - Grgorič pojavljajo težave pri odvozu smeti zaradi oviranja drevesa ob 
cesti. Krajan je kot pogoj za odstranitev drevesa postavil postavitev škarpe. Predsednik pojasni, da se je na tem 
delu urejalo lastništvo, kar je bilo v kratkem zaključeno in da projekt rešuje sedaj občina. Predsednik se bo 
poskušal pogovoriti s krajanom v zvezi s tem problem. 
 
Ga. Janc predstavi potrebo po postavitvi smerokaza pri Vudrag za Lahomno goro. Predsednik pove, da je že 
večkrat na občini sprožil vprašanje vezano na postavitev smerokazov in prejel je odgovor, da se dela na tem, da 
se smerokazi postavijo in pripravijo enotno na območju cele občine.  G. Salobir pove, da se v prvi fazi pripravljajo 
smerokazi za naselja, ki se neposredno dotikajo mesta.  
 
Predsednik poroča, da se je glede postavitve zavetišča malih živali našel prostor ob smetišču in da je zadeva v 
fazi pridobivanja finančnih sredstev.  
 
Predsednik pove, da bi potreboval prenosni računalnik za administracijo KS in pozove prisotne, če se strinjajo, da 
se računalnik nabavi za KS. 
 
Sklep št. 9.: Z dvigom rok se potrdi nabava prenosnega računalnika.   
 
G. Bukovšek vpraša, ali je kaj rešeno v zvezi s postavitvijo znaka za prednostno cesto v Vrtiču.  Predsednik 
odgovori, da je bil predlog že dan in da bo še urgiral.   
 
G. Tušek opozori na nevarnost poškodovanja ceste na ovinku za Reko, ker se je rečna struga močno zajedla v 
brežino. 
 
Ga. Dermota povpraša, kako bomo pristopili k planiranju asfaltiranja preostalih cest, za katere so krajani 

pripravljeni financirati podlago.  Na območju Olešč sta to cesta Olešče - po vasi v smeri povezave Mala Breza in 

Tevče – Šempeter. Predsednik pojasni, da bo, v kolikor bodo finančna sredstva omogočala, asfaltiranje v vasi 

Olešč izvedeno še letos (morda bo ostalo še dovolj finačnih sredstev za asfaltiranje tako kratke razdalje), cesta 

Tevče – Šempeter pa je ravno tako v širšem planu za asfaltiranje.  Predsednik še pojasni, da se je letos pristopilo 

k asfaltiranju ceste Radoblje – Hriberšek, kjer so krajani ravno tako bili pripravljeni financirati podlago, ker je 

potrebno poskrbeti za razkopljenost asfaltiranja na celem območju KS.  

 
Ga.  Dermota še povpraša, ali je bila na Občino Laško podana vloga za kategorizacijo ceste Dermota – Zajc ter 

postavitev ogledala na križišču Reka – Njivice. Predsednik pojasni, da bo vloga za kategorizacijo še podana, 

vloga za postavitev ogledala pa je bila že vložena. 

 

Ga.  Dermota  vpraša predsednika, ali smo dobili povratno informacijo na zapisnik naše predhodne seje, kjer smo 

se v določenih točkah dotaknili problematike, za katero bi pričakovali pojasnilo oz. povratno informacijo od 

občine. Predsednik odgovori, da ne in da bo na seji vprašal župana. 

 

Ga.  Dermota vpraša, kako je bilo odločeno s strani komisije za komunalno infrastrukturo glede gramoziranja cest 

Tevče – Šempeter, Olešče - Železnik (zgornja), Olešče – Frece in Olešče – Petrovo Selo. Predsednik pove, da je 

bilo gramoziranje izvedeno. 

 



 

 

 

Ga. Dermota povpraša, če imamo kaj informacij, kako je z oddajo v najem šole na Reki. Predsednik pove, da je 
bila šola ocenjena in s strani občine podana ponudba za nakup. Ga. Dermota poudari, da se krajani vsekakor ne 
strinjajo, da se tudi igrišče proda, saj so prostovoljno sodelovali pri izgradnji.   
 
Sklep št. 10.: G. Tušek problematiko izpostavi na seji občinskih svetnikov, saj se svet KS ne strinja s prodajo 
igrišča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala tajnica sveta KS                                                                           Predsednik sveta KS 
Renata Dermota                                                                                         Martin Brečko 

                                                                           
 


