Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti

Marija Gradec, 23.10. 2018

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA KS

Dne 23.10. 2018 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 2. seja sveta Krajevne skupnosti
Marija Gradec v letu 2018.
Prisotni: Ferdinand Hercog, Martin Brečko, Marija Janc, Kladnik Nestl, Renata Dermota, Marjan
Salobir, Marija Čater, Peter Hriberšek, Franc Bukovšek
Odsoten: Aljaž Krpič
Predsednik predstavi dnevni red:
1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje
2. Opravljena dela oz. dela v teku
3. Tematika okrog tenis igrišča
4. Volitve 2018
5. Razno
Sklep št. 1: Z dvigom rok se potrdi dnevni red.

K prvi točki - Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje
Predsednik predstavi sklepe prejšnje seje.
Sklep št. 2:
Z dvigom rok se potrdi prva točka.

K drugi točki - Opravljena dela oz. dela v teku
Predsednik poroča, da smo imeli na področju KS MG dve neurji. Na občino je bila podana vloga za
pomoč po drugem neurju, vendar denarja s strani občine še ni, tako da je bilo delno popravilo cest
do voznega stanja financirano iz lastnih sredstev.
Predsednik še pove, da se je sofinancirala priprava cest Lahomno – Frece in Škrijar – Aškerc.
Asfalterska dela pa so bila izvedena še iz lanskoletnega fonda.
Ostalo je še kar nekaj asfaltiranih cest za popravilo. Podana je bila vloga na občino. Priprava ostane
na KS, s strani občine pa pričakujemo odgovor v teh dneh.
Trenutno se popravlja in za asfaltiranje pripravlja cesta Modrič – Zorko. Priprava bo krita s strani
krajana, v majhnem deležu pa tudi s strani KS.

Predsednik še poroča, da sta bili na novo asfaltirani dve cesti in sicer Trojno - Lukež in Tevče –
Rajh. Pri obeh so podlago financirali krajani. Asfalt pa je bil krit iz fonda za asfalterska dela, ki ga
nameni občina.
G. Salobir pove, da ima tudi Komunala svoj plan za saniranje. V prvi rundi je bilo asfaltiranih že
nekaj cest na področju KS MG, in še so v planu.
G. Salobir potrdi, da se bo javna pot Lahomno Harje – Mehle asfaltirala (30 m ceste, ki je še v
makadamu). Z lastnikom zemljišča je bilo dogovorjeno, da dovoli asfaltiranje v zameno za nekaj
kubikov betona.
G. Salobir je potrdil, da se bo odsek ceste Harje-Stopce saniral v letu 2018 v sklopu sanacije
odvodnjavanja vodovodnega jaška pri Kladnik.
Ga. Janc vpraša, kako je z dodatno tablo nad Mlakarjem, kjer je znak za prepoved prometa.
Predsednik pove, da je že večkrat urgiral na občini za dodatno tablo.
Ga. Dermota vpraša, zakaj se je na cesti Lahomno – Požnica preplastilo samo na dveh kratkih
delih. G. Salobir pojasni, da se je, ker ni denarja, asfaltiralo samo najslabši del. Pri ovinku pod
Slapšakom pa se zaradi potrebe po sanaciji plazu ni asfaltiralo naprej.
Sklep št. 3:
Z dvigom rok se potrdi druga točka.

K tretji točki - Tematika okrog tenis igrišča
Predsednik pove, da je župan na postavljeno vprašanje glede selitve igrišča izven KS Marija Gradec
na zboru krajanov pojasnil, da bo nadomestno igrišče postavljeno pri Peklarju med železnico in
cesto.
Predsednik pojasni, da se je z županom pogovarjal glede udeležbe na seji KS MG, kot je bilo
dogovorjeno na zadnji seji. Njegov odgovor je bil, da je o izpostavljeni tematiki že vse povedal.
G. Salobir izpostavi, da je razočaran nad delovanjem občine glede sanacij povezanih z železnico.
Izvajalci nimajo soglasja za uporabo cest in ceste se uničujejo. Občina ni na tem delu nič naredila.
G. Salobir še opozori, da še vedno ni urejen obvoz Lahomno – Lahomšek, ki naj bi bil pogoj, da se
dela začnejo. Nadaljnja dela bodo vplivala močno na promet po cesti in trajalo bo verjetno leto dni.
Ga. Čater izpostavi, da se ne smemo strinjat za igrišče, da gre v Debro. Ni jasno, zakaj se ne zgradi
na Bartlovem, saj lastniki bi prodali.
Sklep št. 4: Z dvigom rok se potrdi tretja točka.

K četrti točki - Volitve 2018
Predsednik pove, da je z vsemi sedanjimi svetniki KS MG že dogovoril, da se pripravi kandidatura
za svetnika seje KS MG za volitve 18. novembra. Do 28.10 volilna komisija preverja ustreznost
kandidatur.

Sklep št. 5: Z dvigom rok se potrdi četrta točka.

K peti točki - Razno
Ga. Janc poroča, da se je krajan zaradi manjšega plačila za zimsko vzdrževanje odločil, da ceste
Krašovec – Tovornik ne bo več plužil in da naj dela v letošnji zimi prevzame izvajalec zimskega
vzdrževanja. .
Ga. Čater zanima, zakaj se je obzidje okoli cerkve na Marija Gradcu zaklenilo. Dostop do cerkve
krajanom ni omogočen. Nihče ne bo klical, da se pride odpret. Že več kot pol leta je tako.
Predsednik pove, da je bil razlog za zaprtje v pasjih iztrebkih, ki jih lastniki psov niso počistili. Ga.
Čater poudari, da je potrebno to eskalirat naprej.
Sklep št. 6: Z dvigom rok se potrdi peta točka.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota

Predsednik sveta KS
Martin Brečko

