Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti

Marija Gradec, 30. 12. 2019

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA KS

Dne 30. 12. 2019 je v Kulturnem domu Marija Gradec potekala 5. seja sveta Krajevne skupnosti
Marija Gradec v letu 2019.
Prisotni: Renata Dermota, Marjan Salobir, Gorišek Matej, Cepuš Matjaž, Srebot Mateja, Platovnjak
Stanko, Deželak Uroš, Marija Čater, Franc Bukovšek, Moškotevc Mitja, podžupan Pikl Matjaž,
Barbara Jančič, Olga Čander, Stanko Ojsteršek

Predsednik predstavi dnevni red:
1. Pregled sklepov zadnje seje sveta KS z dne 15.10.2019
2. Pregled realizacije proračuna sveta KS MG
3. Predstoječe aktivnosti in naloge KS
4. Razno
in pozove prisotne k podaji morebitnih dodatnih točk dnevnega reda. Prisotni niso podali predlogov.

K prvi točki - Pregled sklepov na zadnji seji
Predsednik povzame sklepe zadnje seje:
- sprejet je bil pravilnik o sofinanciranju društev,
- sprejet je bil proračun,
- sprejeta je bila informacija glede izvajanja zimske službe (predsednik hkrati poroča, da pri
prvem zasneževanju ni bilo večjih pripomb),
- sprejet je bil sklep, da se srečanje krajanov letos ne izvede in se prenese v leto 2020,
- sprejet je bil sklep za tri propuste na cesti Olešče – Petrovo selo, kar je bilo realizirano.
- sprejet je bil sklep, da se predlaga realizacijo za 2020,
- sprejet je bil sklep, da svet KS Marija Gradec ne nasprotuje uporabi igrišča na Reki, vendar
je potrebno narediti nadomestno igrišče.
Predsednik pozove prisotne k podaji komentarjev na zapisnik.
Ga. Čander zastavi vprašanje glede zimskega vzdrževanja proti njim. Predsednik pojasni, da se
dogovarja z izvajalcem KS Šentrupert, da bodo prevzeli tudi ta del.
Barbara Jančič pojasni, da je že poizvedovala na občini glede igrišča na Reki – dogovorjeno je, da
ko bo gradnja končana, bo igrišče postavljeno nazaj v predhodno stanje. Predsednik dodatno
pojasni, da najemnik želi uporabljati tudi igrišče, zato se je obrnil na KS.

Matjaž Cepuš pove, da so bile postavljene table ukradene in da obstoja nevarnost, da kamenje
prileti v objekte. Poda pobudo, da se namesti mreže.

K drugi točki - Pregled realizacije proračuna sveta KS MG
Predsednik predstavi, da je bilo v letošnjem letu za 34 tisoč € dotacij, prejeta so bila dodatna
sredstva iz proračuna za elementar – naravne nesreče. Za odpravo posledic 3 neurij je bilo
namenjenih 46 tisoč €, škoda pa je bila ocenjena na preko 100 tisoč €. Iz sredstev, ki jih občina
namenja za asfaltiranje, se je realiziralo asfaltiranje ceste Lahomšek - Golob in modernizacija ceste
Trojno - Gabrno na odseku, ki ni plazovit. Istočasno se je saniralo 4 do 5 manjših delov na cesti
Lahomšek – Lahomno. V Trojnem sanacija še ni bila realizirana, je pa bila vključena v obračun in
bo sanacija izvedena takoj po zimi, v marcu. Realizirano je bilo tudi asfaltiranje v Harju na cesti
Hrastnik – Kladnik (to investicijo je krila občina). Predsednik se zahvali občini in g. županu za
izvedbo teh del.
Predsednik poroča, da se v leto 2020 prenaša 10000 €.
Renata Dermota vpraša, kako je s krpanjem starih asfaltnih cest, ki je planirano že več let.
Predsednik pove, da se je čakalo občinski razpis, zaradi ugodne cene asfalterjev. Cena je bila cca
30% nižja kot je bila tržna cena izvajalcev na tem območju. Zaradi časovne stiske se krpanje ni
izvedlo pred zimo. To nas čaka v prihodnjem letu.
Mitja Moškotevc izpostavi problem na postajališču v Požnici pri Mlakarju. Predlaga postavitev
table za prepovedano parkiranje. Na tem mestu je namreč obračališče avtobusov.

K tretji točki - Predstoječe aktivnosti in naloge KS
Predsednik pove, da je na seji predsednikov KS, kjer se je obravnaval proračun in izvajanje zimske
službe, ugotovil, da se KS Marija Gradec slabo pojavlja v občinskih investicijah. Samo dve
investiciji sta taki, ki se bosta izvajali v Marija Gradcu: pločnik od Kneza do športnih igrišč in
kanalizacija Lahomšek in del MG, ki pa je tako in tako financirana iz kohezijskih sredstev.
Predsednik pove, da je poslal pismo občinskim svetnikom s področja KS Marija Gradec in je
pričakoval, da se bo ta problematika obravnavala na seji občinskega sveta.
Predsednik tudi pove, da je bilo izvedeno srečanje krajanov Bukovje. Predstavljen je bil projekt in
krajani so se zavezali, da bodo odstopili zemljišče za cesto in strinjali so se z načinom
odvodnjavanja. Želja je, da se vsaj do vasi cesta asfaltira, strateška usmeritev pa je, da se poveže s
KS Rimske Toplice.
Predsednik odpre razpravo.
Matjaž Pikl potrdi, da se bo pozanimal glede posestva Bartol in pove, da bo v naslednjem letu prišlo
do spremembe glede razpisa za asfaltiranje. Le-ta mora bo moral biti zaključen do prve polovice
leta.
Renata Dermota izpostavi problem dolgotrajnih postopov glede odmere cest. Matjaž prosi, da se mu
sporočijo ceste, kjer zadeva še ni zaključena, da bo preveril. Prisotni navedejo:
- Modrič - Bolčina,
- Marija Gradec – Volk,
- Radoblje – Hriberšek,

-

Marija Gradec – Gorišek,
Sopota - Tevče,
Reka- Njivice,
Olešče – Šempeter – Tevče,
Njivice – Slapšak.

Predsednik pove, da imamo 9 odsekov, ki so v postopku kategorizacije:
- Tevče - Sopota
- Veterinarska postaja Čater
- Reka - Kovač
- Reka - Rezec - Hrastnik
- Lahomno - ulica do pletilstva
- Lahomno proti Lahomski gori
- Vratarič - Gabrno (nadaljevanje)
- Marija Gradec odcepi

K tretji točki - Razno
Stanko Ojsteršek pove, da odstopa kot nadzornik, če se ne bo uredila lokalna cesta Radoblje Plazovje – Povčeno (preplastitev 30 m ceste, cestni prepust). Predsednik pove, da je župan
seznanjen z zadevo in da je bilo obljubljeno s strani vzdrževanja vodotokov, da bodo sanirali in
potem preplastili cesto.
Barbara Jančič vpraša glede poplave novega podvoza, ki se je dvakrat zgodila. Predsednik pove, da
zato, ker črpalke še niso bile montirane.
Marija Čater pove, da je nova cesta nagnjena proti graščini in teče proti vhodu.
Odprto je bilo vprašanje glede ureditev ceste (ovinka) od Čatra naprej proti Lahomnem: da je bil
pred leti projekt že predstavljen na KS v dveh različicah in potrjena je bila različica, kjer cesta
poteka ob Lahomnici naravnost. Prisotni prosijo g. Matjaža Pikla, da preveri na občini.
Svet KS podaja pobudo, da se na svetu za preventivo preveri, ali je nova cesta nevarna in je potreba
po dodatni omejitvi hitrosti.
Predsednik predstavi razmere v Stopcah zaradi plazu. Pove, da imajo vsi objekti mikro razpoke, ki
jih lastniki sploh niso opazili. Poudari, da je potrebno vztrajat, da se naredijo raziskave in da se
lahko predvidijo ukrepi. Občina in komunala sta takoj pristopili k sanaciji rezervoarja. Ogrožene so
vse tri hiše na vrhu in cela vas Stopce.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota, l.r.

Predsednik sveta KS
Marjan Salobir, l.r.

