Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti
Marija Gradec, 28.10.2021

ZAPISNIK 10. SEJE SVETA KSMARIJA GRADEC
Dne 28.12.2021je v domu kulture Marija Gradec potekala 10. seja (4. v letu 2021) sveta Krajevne
skupnosti Marija Gradec. Vabilo s predlaganim dnevnim redom je bilo posredovano preko maila in
SMS Matjažu Piklu, Aljažu Krpiču, Olgi Čander, Barbari Jančič in Mojci Jezovšek vsem članom
sveta KS Marija Gradec in Martinu Brečko ter Slavku Osteršek – članoma NS KS in predstavniku
Policije.
Prisotni: Marjan Salobir, Platovnjak Stanko, Franc Bukovšek, Moškotevc Mitja, Uroš Deželak,
Marija Čater, Gorišek Matej, Uroš Deželak, Mateja Srebot in Ojsteršek Slavko
Opravičili so se, Renata Dermota, Martin Brečko, Barbara Jančič, Čander Olga in predstavnik
Policije – Vodja varnostnega okoliša, policist g. Bezamovski.
DNEVNI RED:
1. Pregled aktivnosti v letu 2021
2. Razno

K prvi točki – Pregled aktivnosti v letu 2021
Postavitev oddajnika za telekomunikacije na Vrhu nad Laškem je realizirana. Pokritost območja
KS MG s signalom je dobra.
Na Občino Laško bila posredovana zahteva za ureditev optičnih povezav v KS Marija Gradec in
ostalih delih občine Laško, prav tako je bil problem izpostavljen na seji Sveta krajevnih skupnosti.
Kako poteka projekt RUNE in kaj bo storjenega za izboljšanje stanja hitro pasovnih povezav pa
predsednikom KS ni bilo natančno pojasnjeno. Krajani Njivic so se organizirali sami in pri
kabliranju elektro vodov uredili tudi so polaganje optike, preko programa RUNE.
Plaz Stopce se je pričel sanirati.
Na Občino Laško še enkrat posreduje zahteva, da se preuči postavitev ovir in preglednost ceste pri
Pircu, saj do sedaj, ustreznega strokovnega pojasnila Občine Laško še vedno ni.
Za širitev javnega vodovoda na področje Lahomske gore odsek Trojno - Aškerc je vse pripravljeno.
Predvideno je, da bo projekt realiziran v letu 2022.
IDZ za širitev vodovoda na območje Zapotoka in Padež je v pripravi. V letu 2022 bo predstavljen
občanom.
Cesta Marija Gradec – Bukovje je v fazi odmere in prenosa lastništva na Občino Laško
Stanje ceste Olešče - Petrovo selo sta si župana Občine Laško in Štore ogledala.
Cesta Modrič – Bolčina - Zorko je asfaltirana. Prav tako je asfaltiran tudi odsek Deželak – javno
dobro,- po sklepu sveta KS;
Ureditev ceste Plazovje - Radosavljevič se je zavlekla, zaradi zamude pri vkopu elektro kablovoda.
Asfaltirala se bo v letu 2022
Cesta Padež - Teršek je asfaltirana - financirana s strani občine.
Cesta Reka - Njivice je asfaltirala - financirano s strani občine.

Gradnja pločnika od Kneza do športnih igrišč je zaključena. Predvidena je še preplastitev s finim
asfaltom spomladi
Strokovna 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.
Za postavitev nove kapele sv. Petra je bila podpisana pogodba. Dela se že pričela izvajati.
Za parkirišče na Marija Gradcu (od veterinarske postaje do gostišča Čater) se pripravlja projekt.
Čaka se soglasje ARSA vezano na odvodnjavanje. Realizacija izgradnje parkirišča in ceste je
predvidena v letu 2022.
Na Svetu krajevnih skupnosti je bila obravnavana pobuda za zmanjšanje števila volilnih enot v KS.
Večina KS je bila proti zmanjšanju števila enot, končno odločitev sprejme občinski svet. Nelogično
je da mora OS odločati o številu volilnih enot v KS in odloči drugače kot je sklep sveta KS.
Na Svetu krajevnih skupnosti se je obravnaval tudi odlok o financiranju KS. Predlog, da bi število
prebivalcev pri financiranju imelo večjo težo kot velikost teritorija ni bil sprejet. Z velikostjo
teritorija KS se uravnava demografski korektiv. V tem mandatu ostane financiranje KS enako.
Na naslednjo sejo bomo povabili tudi predstavnika policije, Vodjo varnostnega okoliša g.
Bezamovskega. Obravnavali bomo varnostno oceno v KS MG.
Srečanje krajanov je zaradi strogih Covid razmer in plačljivosti elaborata za PCT ukrepov s strani
ZD Laško (1.000,00 EUR) odpadlo. Organizirano bo v letu 2022.
Prošnje za dostavo gramoza posameznim krajanom so bile realizirane.
Župan si je skupaj s predsednikom dne 27.9. ogledal igrišče na Marija Gradcu, traso za pločnik in
parkirišče in potek predvidene trase ceste skozi vaško jedro. Strinjal se je, da se cesta spelje ob
potoku. Obljubil je da bo govoril z direktorjem direktorata za vode, da vodarji zagotovijo sanacijo
opornih zidov Lahomnice. Ogledala sta si tudi stanje ceste Bezgovje – Olešče. Župan je obljubil,
da bo v letu 2022 preplaščeno vozišče ceste od odcepa za Malo Brezo. Ob prisotnosti g. Oblak
Marjana, lastnika objekta, ki omejuje širino ceste Lahomno - Reka sta si ogledala križišče pri
Bobeku. Lastniku je bilo rečeno, naj se izjasni ali je pripravljen prodati hlev občini Laško in pod
kakšnimi pogoji. Pripravljen pa je prodati zemljišče za športno igrišče, na lokaciji obstoječega
igrišča.
KS so prizadela štiri neurja. Junija, julija, avgusta in septembra. Občina Laško je pokrila stroške
sanacije.
Za stanje ceste Laško – Gabrno - odcep Banovič bo izveden ogled komisije in gasilcev (ni možno
z avtom do hiše);
Obravnavan je bil projekt za prenovo obstoječega igrišča na Marija Gradcu, ki predvideva ureditev
košarkarskega igrišča, s pomočjo fundacije Dragič, ureditev fitnesa na prostem, otoškega igrišča,
ograj in parkirišč. V sklopu ureditve igrišča bo spremenjen tudi prometni režim.
Piše se knjiga, Monografija Marija Gradca
Na občino so bile podane vloge za odmero/kategorizacijo naslednjih cest:
- Kategorizacija in odmera ceste Trojno – Handil
- Odmera Trojno - Bouhan
- Odmera Radoblje - Padežnik
- Odmera Olešče – Marot (Petrovo selo)
- Kategorizacija in odmera in sprememba iz gozdne v javno pot Modrič - Leban
- Kategorizacija in odmera Stopce - Harje povezava
- Odmera Mala Breza preko Olešč do Gunzek
- Odmera Marija Gradec – Gorišek
- Odmera Trojno - Deželak

Pobuda glede ureditve tematske pohodne poti do plezališča nad Bukovjem je bila posredovana Stiku
in Občini Laško.

K drugi točki - Razno
Podana je bila pobuda za sanacijo ceste Tevče – Vas in mostu pri Pfajfer. Pobuda bo posredovana
na Občino Laško
Ob sanaciji plazu Stopce je bila podana pobuda, da se vzpostavi monitoring ceste Lahomno – Stopce
– Vrh nad Laškim in popišejo vse poškodbe, ki bodo nastale ob izvajanju del. Predvsem je potrebno
podrobno pregledati stanje obeh mostov.
Podana je bila tudi pobuda, da bi na križiščih krajevnih cest postavili smerokaze, ki bi opozarjali na
imena zaselkov, skupaj s hišnimi številkami.
Seja je bila zaključena ob 19,10 uri

Zapisal, Predsednik KS
Marjan Salobir

