Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti
Marija Gradec, 4. 12. 2018

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE
Dne 4. 12. 2018 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala konstitutivna seja sveta Krajevne
skupnosti Marija Gradec (v nadaljevanju KS MG).
Prisotni: Marija Čater, Mateja Srebot, Franc Bukovšek, Renata Dermota, Martin Brečko, Marjan Salobir,
Matej Gorišek, Matjaž Cepuš, Mitja Moškotevc, Stanko Platovnjak, Uroš Deželak, Boštjan Grešak
Dnevni red:
1. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za člane sveta KS Marija Gradec, ki ga bo posredoval
predsednik volilne komisije Laško
2. Izvolitev predsednika, podpredsednika in tajnika sveta KS Marija Gradec
3. Razno

Sejo je odprl Martin Brečko, ki je navzoče pozdravil in prosil za potrditev dnevnega reda.
Sklep št. 1:
Z dvigom rok vsi prisotni potrdijo dnevni red.
K prvi točki
Predsednik Martin Brečko preda besedo predsedniku volilne komisije Boštjanu Grešaku, ki pove, da so
volitve potekale brez večjih posebnosti. Za svet KS Marija Gradec so bili izvoljeni prisotni danes na tej
seji.
Salobir Marjan vpraša, kako je bilo s kandidaturami. V volilni enoti Olešče, Tevče, Reka je v kandidaturi
SMC izpadel en kandidat. Boštjan Grešak pove, da ne pozna podrobnosti, da pa bo preveril in sporočil
razlog za izpad kandidata. Poroča pa še, da pri listi SMC za občinski svet niso bila upoštevana pravila
ženskih kvot, zato po preverjenih stališčih zakonodaje pade cela lista. Problem pri kandidaturah se
pojavlja tudi zaradi nezdružljivosti funkcij.
Odprla se je neformalna debata glede ustreznosti volitev, da bi vodstvo občine moralo pozvat krajevne
skupnosti, da najdejo kandidate, da so sveti krajevnih skupnosti lahko funkcionalni in da bi bilo potrebno
razmisliti o zmanjševanju volilnih enot ter da bi volitve potekale samo na občini.
Boštjan Grešak zaželi srečno delo novim svetnikom in pojasni, da se tudi v naprej lahko obrne nanje z
morebitnimi vprašanji.
Sklep št. 2:
Z dvigom rok vsi prisotni potrdijo prvo točko.

K drugi točki
Predsednik Martin Brečko preda besedo Mariji Čater, kot najstarejši svetnici. Marija Čater za izvolitev
predsednika predlaga Marjana Salobirja. Svet krajevne skupnosti z vsemi glasovi ZA z dvigom rok
potrdi predlog.
Sklep št. 3:
Za predsednika sveta KS Marija Gradec je izvoljen Marjan Salobir.
Martin Brečko za podpredsednika predlaga Marijo Čater. Svet krajevne skupnosti z vsemi glasovi ZA z
dvigom rok potrdi predlog.
Sklep št. 4:
Za podpredsednika sveta KS Marija Gradec je izvoljena Marija Čater.
Marija Čater za izvolitev tajnice predlaga Renato Dermota. Svet krajevne skupnosti z vsemi glasovi ZA z
dvigom rok potrdi predlog.
Sklep št. 5:
Za tajnico sveta KS Marija Gradec je izvoljena Renata Dermota.
Martin Brečko čestita novo izvoljenim.
Sklep št. 6:
Z dvigom rok vsi prisotni potrdijo drugo točko.

K tretji točki
Martin Brečko preda besedo novo izvoljenemu predsedniku KS MG Marjanu Salobirju. Marjan Salobir
se zahvali za izvolitev. Pove, da se je za sprejem funkcije odločil zaradi vseh velikih sprememb, ki se
oz. se bodo dogajale v kratkem na območju KS MG. Tako obnova železnice in s tem povezana obnova
cest, Lahomnice in trškega jedra. Potrebno je opozarjati na stvari, ki niso bile projektirane in tudi občina
ni opozorila nanje, so pa ključne za krajane. Pozabljeno je bilo na nujnost cestne povezave iz
Lahomnega na Lahomšek, saj je v poplavah Marija Gradec lahko odrezan od sveta, poleg tega bo v
času obnove ceste do gostilne Čater in trškega jedra promet močno oviran. Doda še, da nam bo
odvzet tudi del teniškega igrišča in nujno je, da nadomestilo dobimo na območju KS MG. Potrebno je
temeljito pristopiti k obnovi cest na območju KS MG, preveriti oskrbo domačij z vodo in na zborih
krajanov aktualne problematike obravnavati. Pomembna je tudi tretja razvojna os in prav tako elektro
in telekom omrežje. Poudaril je tudi slabo financiranje KS MG, saj merilo za financiranje ne bi smela biti
samo dolžina cest ampak tudi glavarina in da se bom potrudil, da se to spremeni.
Martin Brečko potrdi, da je pogodba za zimsko službo še veljavna do konca zimske sezone, torej do
marca 2019.
Renata Dermota predlaga, da Martin Brečko popiše vse odprte zadeve, ki se v prejšnjem mandatu niso
zaključile, tako seznam cest, ki so v postopkih kategorizacije, kot že odprti pogovori in dogovorjena
dela, ki se niso zaključila.
Martin Brečko se zahvali in zaželi dobro delo novim svetnikom.

Marjan Salobir se zahvali bivšemu predsedniku za dosedanje delo in izrazi upanje, da bo uspešno delo
potekalo tudi v naprej.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota

Predsednik sveta KS
Martin Brečko

