Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti
Marija Gradec, 24. 5. 2016

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA KS
Dne 24. 5. 2016 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 1. 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, odsoten Nestl Kladnik
Dnevni red:
1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje
2. Poročilo o zimski službi
3. Trenutne aktivnosti v KS-u
4. Predstavitev projekta nove prometne infrastrukture ob ukinitvi nivojskih prehodov preko železnice na
Marija Gradcu
5. 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 pove, da glede tretje točke zapisnika predhodne seje – plan asfaltiranja cest, nima novih informacij in
pozove g. Krpiča k poročanju.
G. Krpič predstavi, da bo v kratkem sprejet nov odlok o kategorizaciji, na podlagi česar se bodo razdelila finančna
sredstva krajevnim skupnostim (KS). Pripravil se bo tudi nov ključ za delitev finančnih sredstev, kjer se bodo
upoštevali novi metri kategoriziranih cest ter upošteval tudi delež makedamskih cest na področju posamezne KS.
V cca roku enega meseca bo pripravljen predlog s strani Občine Laško, ki bo posredovan KS-jem v potrditev. Del
asfaltiranja se bo nato izvajalo poleti, del pa zgodaj jeseni. S Komunalo Laško se Občina Laško še ni dogovarjala
o planu asfaltiranja lokalnih cest v letu 2016. V pripravi je tudi že nov predlog za kategorizacijo – zaradi
priključkov na državne ceste je bilo potrebno dopolniti dokumentacijo (na področju KS Marija Gradec gre za 4
ceste), zato bodo le-te kategorizirane v naslednjem predlogu. Poroča še, da je po lanskoletnem razpisu izvedb
del ostalo nerealizirano popravilo ceste Laško - Gabrno in da to ostaja v planu za letošnje leto.
Sklep št. 2: Z dvigom rok se potrdi prva točka.

K drugi točki
Predsednik poroča, da smo v letošnjem letu za zimsko vzdrževanje porabili 5830 €. Predsednik se zahvali
izvajalcu g. Ferdinandu Hercogu in Komunali Laško za odlično izvedbo del.
Sklep št. 3.: Z dvigom rok se potrdi druga točka.
K tretji točki
Predsednik poroča, da je bilo letos cca 7.000 € porabljenih za gramoziranje makedamskih cest, kar je nekaj več
kot običajno. Gramozirane so bile ceste:
Harje – Stopce (zahvala tudi Komunali Laško za razširitev kriižišča)
Lahomno – Mehle
Trojno – Gabrno
Gabrno - Grgorič
Gabrno – Čemršnjice
Vratarič – Bajič
Plazovje – Radosavljević
Modrič - Kapilari
Radoblje - Hriberšek
Tevče – Šempeter – Olešče
Olešče - Mala Breza
Predsednik poroča, da se je po vaseh izvedlo tudi pomladansko čiščenje. Opaža se, da se onesnaženost okolja
iz leta v leto zmanjšuje.
Predsednik pove, da so se pridobila soglasja lastnikov zemljišč za asfaltiranje ceste Gabrno – Čemršnjice.
Pridobljena je že ena ponudba za asfaltiranje. Dogovorjeno je, da polovico stroškov krije KS Laško, polovico KS
Marija Gradec.
Predsednik še poroča, da se skuša vzpostaviti dogovor z Občino Laško, da bi skupaj pristopili k asfaltiranju
cesteTevče – Šempeter (do cerkve) še v letošnjem letu. Asfaltiranje za del ceste od vasi do cerkve bi krila KS
Marija Gradec, ostalo Občina Laško.
Predsednik pove, da glede na to, da še ne poznamo višino dotacije, ki jo bo KS prejela, težko natančno
planiramo izvedbo del, da pa ostaja veljaven plan, ki je bil izdelan že v lanskem letu.
G. Salobir poudari, da je KS Marija Gradec druga največja KS. Pozove g. Krpiča, da se pri pripravi kriterijev
upošteva tudi površina, število prebivalcev, povprečni dnevni promet (pomembno je štetje pešcev, kolesarjev,
osebnih in tovornih vozil, seveda z različnimi faktorji), morebitni prevoz otrok v šolo, morebitno povezovalno vlogo
ceste. Nastaviti je potrebno ponderje za posamezne kriterije. Poudari tudi, da je potrebno upoštevati tudi že
asfaltirane ceste, ker so nekatere že močno uničene.
G. Krpič pove, da je dnevni promet ključen pri odločitvah o prioritetah vzdrževanja cest in da se bodo naročala
štetja prometa.
Sklep št. 4.: Z dvigom rok se potrdi tretja točka.
K četrti točki
Predsednik poroča, da se zaradi pritiskov s strani države oz. železnice za ukinitev obeh nivojskih prehodov čez
železnico na Marija Gradcu (rok 2018), izvaja na tem delu kar nekaj aktivnosti. Gre za velik poseg, ki ne rešuje
samo prehode. Dvakrat je bil sklican zbor krajanov, ki živijo v ureditvenem območju tega projekta. S strani

projektanta in predstavnikov ministrstva jim je bil predstavljen projekt. Krajani so podali nekaj manjših, pa tudi
večjih pritožb.
G. Krpič poroča, da se je že usklajeval s predstavniki železnice in da se bo nekatere predloge prebivalcev lahko
upoštevalo. Za del projekta, ki se nanaša na področje od igrišča naprej, Občina Laško pripravlja nov predlog, pri
katerem bi se igrišče ohranilo, uporabilo obstoječo cesto skozi naselje za igriščem tudi za Radoblje (z ustrezno
razširitvijo in ureditvijo povezave na cesto za Radoblje). G. Krpič predlaga, da se s strani KS Marija Gradec poda
predlog za ureditev cone 30 v tem nasedlju, saj dnevni promet od 6 do 16 ure znaša 220 vozil. Predlaga še, da
KS apelira na Občino Laško, da se KS vključuje skupaj s krajani v vse aktivnosti, ki se izvajajo na tem projektu.
G. Salobir poudari, da je potrebno mejo ureditvenega območja podaljšati za najmanj 50 metrov v smeri
Lahomnega (z vsemi protipoplavnimi ukrepi), saj je iz protipoplavnega vidika sicer ta predlog nesprejemljiv za
krajane pri graščini.
Ga. Marija Čater opozori, da bi bilo potrebno v projekt vključiti tudi postavitev avtobusne postaje, saj sedaj
avtobusi ustavljajo na različnih mestih.
Sklep št. 4.: Z dvigom rok se potrdi četrta točka.
K četrti točki
Predsednik poroča, da se je s strani Občine Laško izvršil odkup Turkove hiše na Marija Gradcu.
Predsednik pove, da je do 15.7.2016 potrebno podati predloge za najbolj urejeno vas, hišo. G. Krpič predlaga
Čedejovo ulico.
Ga. Dermota vpraša glede ceste do Olešč. G. Krpič odgovori, da tudi za to cesto velja, da se čaka postavitev
kriterijev za določanje prioritet pri vzdrževanju in asfaltiranju cest. Glede lastništva zemljišča na vmesnem
problematičnem delu ceste poroča, da je z lastnikom sedaj urejeno, da pa je zaradi hipoteke vpleten še drug
krajan, ki pa se s podpisom prenosa lastništva ne strinja.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota

Predsednik sveta KS
Martin Brečko

