Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti
Marija Gradec, 14.04.2015

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA KS
Dne 14.04.2015 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 1. seja sveta Krajevne skupnosti Marija Gradec.
Prisotni: Franc Bukovšek, Ferdinand Hercog, Renata Dermota, Martin Brečko, Nestl Kladnik, Marija Čater, Marjan
Salobir, Mojca Teržan, Marija Janc
Peter Hriberšek opravičeno odsoten.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in realizacija sklepov predhodne seje
2. Poročilo o zimski službi
3. Rezultati kategorizacije cest
4. Dogovor o spomladanskem gramoziranju cest (prosim, če vsak član posreduje podatke o tej potrebi na
svojem področju)
5. Predlogi o odsekih cest, ki bi bili primerni za asfaltiranje v letošnjem letu ter seznanitev o ostalih aktivnostih v
KS
6. Poročilo o morebitni uporabi bivše šole na Reki za druge namene
7. Razno
K prvi točki
Predsednik izroči podpisan zapisnik predhodne seje vsem prisotnim in prisotne pozove k podaji morebitnih
pripomb. Na sklepe in zapisnik predhodne seje ni pripomb.
Predsednik pozove prisotne k podaji morebitnih pripomb na predlagan dnevni red seje. Pripomb ni.
Predsednik glede realizacije sklepov prejšnjega sestanka pojasni:
- da je bila na ARSO naslovljena prošnja za čiščenje vodnih zadrževalnikov mulja v kraju Radoblje. V primeru,
da bomo morali to storiti v lastni režiji, moramo to storiti v letošnjem letu, ko je vodno soglasje, pridobljeno
lani, še veljavno.
- da je z Občino Laško dogovorjeno, da v kolikor se ne bodo pridobila dodatna sredstva, da se bo šlo v obnovo
vsaj ene kapelice na Marija Gradcu. Pridobiti je potrebna vsa soglasja, ker so kapelice v spomeniškem
varstvu.
- da je za cesto Reka – Ojstro že bil podan razpis za asfaltiranje. Financiranje bo izvedeno na podlagi 23.
člena Zakona o financiranju občin.
- da je javna pot Olešče – Petrovo selo sedaj sanirana, manjka pa še ureditev brežine pod plazom.
- da je ureditev plazu na cesti Reka – Zapotok v urejanju že od lanske jeseni. Občina je prejela ponudbo s
strani izvajalca del. Se čaka potrditev le-te s strani Občine Laško.

-

da se za napeljavo vodovoda Bukovje popravlja načrt – sprememba je potrebna zaradi nesoglasja enega
lastnika zemljišča, po katerem bi potekala trasa vodovoda po prvotnem načrtu

Sklep št. 1: Z dvigom rok se sprejme zapisnik prehodne seje, predlagan dnevni red ter potrdi prva točka.
K drugi točki
Predsednik poroča, da v letošnji zimski sezoni padavin sicer ni bilo veliko, potrebne pa so bile številne
intervencije ter več posipavanja. Strošek zimske službe je znašal 10.469,00 €. Plačilo bo izvedeno v več obrokih.
Predsednik poroča še, da večjih pripomb na izvajanje zimske službe ni bilo.
Sklep št. 2.: Z dvigom rok se potrdi druga točka.
K tretji točki
Predsednik poroča, da je bilo v letošnjem letu izvedenih precej aktivnosti glede kategorizacije cest. Za predloge
iz zadnjih 4 let so se s strani Občine Laško pripravili dogovori o brezplačnem prenosu zemljišča ter soglasja k
kategorizaciji. Svetniki krajevne skupnosti so zbirali podpise krajanov – latnikov zemljišč, po katerih potekajo
ceste, ki se naj bi kategorizirale v javno pot. Ceste, pri katerih so vsi lastniki podpisali dogovore oz. soglasja so:
Harje Vidic (Bukovje), Radoblje – Križan, Marija Gradec – Volk, Plazovje – Strensko, Lahomno – Tržan, Gabrno –
Zemljič, Trojno – Lukež, Lahomšek – Zalokar, Lahomno – Tovornik, Lahomno – Pilih, Lahomšek – Golob, Reka
Njivice – Slapšak, Tevče – Sopota, Marija Gradec – Feldin.
Predsednik še pojasni, da se bo za kategorizacijo ceste Dermota – Zajc podala vloga na Občino Laško.
Predsednik še poroča, da za kategorizacijo cest Hrastnik – Vidic, odsek proti cerkvi Marija Gradec, Trojno Vodišek in Harje – Stopce žal vsi lastniki zemljišč niso podpisali dogovora o brazplačnem prenosu zemljišča.
Nestl Kladnik poda pripombo na postopek zbiranja podpisov, da svetniki krajevne skupnosti niso strokovnjaki na
področju geodizije oz. okolja in prostora, zato niso usposobljeni za posebne dogovore z lastniki zemljišč.
Predlaga, da se s strani Občine Laško za lastnike zemljišč pripravi predlog za zamenjavo zemljišč, po kateri
poteka cesta Harje – Stopce z zemljišči, ki so v javni uporabi, koristijo pa jih krajani. Marjan Salobir se strinja in
doda, da se podan predlog preda na Občino Laško z zapisnikom seje.
Predsednik še poroča, da so bili zbrani podpisi dogovorov o brezplačnem prenosu zemljišča (sicer z nekaj pogoji
o zamenjavi zemljišč) tudi za prekategorizacijo ceste Bezgovje – Olešče – Šempeter – Tevče v lokalno cesto.
Sklep št. 3.: Z dvigom rok se potrdi tretja točka.
K četrti točki
Predsednik pozove prisotne k podaji predlogov za gramoziranje cest, ki so tega nujno potrebne. Podani so bili
naslednji predlogi:
- Harje - Stopce
- Lahomno – Tovornik
- Tevče - Šempeter
- Olešče - Železnik (zgornja)
- Olešče - Frece
- Vrtič -Tržan

-

Trojno - Golob
Trnovc (Cerar)
Olešče - Petrovo Selo
Radoblje -Zorko

Predsednik pojasni, da se za nekategorizirane ceste pričakuje, da lastniki prispevajo tudi svoj delež (pol) pri
gramoziranju. Predlogi bodo obravnavani s strani komisije za komunalno infrastrukturo. Na podlagi njihovih
ugotovitev se bo izvedlo gramoziranje.
Marija Čater še opomni na postavitev ogledala pri Privšek. Predsednik odgovori, da je bila na Občino Laško vloga
že podana.
Sklep št. 4.: Z dvigom rok se potrdi četrta točka.
K peti točki
Predsednik pojasni, da za asfaltiranje pridejo v upoštev samo kategorizirane makedamske poti. S strani Občine
Laško je bilo za asfaltno prevleko na področju Krajevne skupnosti Marija Gradec namenjenih 23.000,00 €, kar
okvirno zadostuje za cca 400 m asfalta (brez priprave podlage).
Predsednik navede ceste, ki bi jih lahko asfaltirali: odsek Radoblje – Padežnik, Modrič - Kapilari, Radoblje –
Hriberšek, Plazovje – Radosavljevič, Olešče - po vasi in v smeri povezave Mala Breza, Tevče – Šempeter, Rojno
– Bouhan. Predsednik pozove prisotne, da s krajani omenjenih cest dogovorijo oz. od njih pridobijo informacijo,
ali so pripravljeni prispevati za pripravo podlage in v kolikšnem deležu. Za cesti Olešče ter Tevče – Šempeter so
krajani že podali informacijo, da so pripravljeni prispevati za pripravo.
Mojca Teržan pove, da so krajani opozorili na izredno slabo stanje asfalta na cesti mimo Peklar. Potrebna bi bila
preplastitev, saj se kljub asfaltu izredno praši.
Renata Dermota preda prošnjo krajanke Olešč za pobiranje smeti in sicer, če je možno, da se pobiranje smeti
vrši mimo Vrbovšek, saj je cesta sedaj asfaltirana. Pobiranje bi lahko potekalo po cesti Bezgovje – Olešče in
naprej do Šempetra ali Zapotoka. Marjan Salobir odgovori, da bodo preverili možnost spremembe rute.
Predsednik še poroča, da je na območju naše krajevne skupnosti pripravljen projekt za gradnjo pločnika in
kanalizacije od Čater do konca naselja ter tudi protipoplavni zid, odkup Turkove hiše in nato ureditev vaškega
jedra ter obnovitev zunanjega dela kulturnega doma. Mojca Teržan poroča o aktivnostih, ki se navezujejo na
področje KS Marija Gradec, z zadnje seje občinskega sveta: sprejeta je bila prva obravnava lokacijskega načrta,
ki vključuje tudi ureditev Marijegraškega ovinka oz. ureditev cest in mostov ob njem.
Predsednik opozori na izredno slabo stanje asfaltiranih cest Laško – Gabrno, Lahkomno – Harje, Bezgovje –
Olešče. Renata Dermota še doda, da ne smemo pozabiti, da je tudi cesta Reka – Požnica v izredno slabem
stanju, o čemer je bilo govora že na predprejšnji seji. Marjan Salobir pojasni, da bo s strani župana v kratkem
sklicana seja predsednikov krajevne skupnosti in da bo takrat župan obrazložil, katere ceste so prišle v ožji izbor
za preplastitev asfalta.
Sklep št. 5.: Z dvigom rok se potrdi peta točka.
K šesti točki
Predsednik poroča, da je bil sklican sestanek z ožjim krogom krajanov okoli šole Reka, na katerem se je
predstavil povpraševalec po najemu šole in polovice igrišča. Izvajal bi dejavnost priprave substrata za gojenje
zdravilnih gob in hkrati nudil zaposlitev trem ljudem ter okoliškim kmetom nudil možnost gojenja gob, ki bi jih
odkupoval. Krajani so različnega mnenja. Predsednik je predlagal, da se sprva poda povpraševanje na Občino

Laško, da se ugotovi, ali ima občina sploh interes predati v najem objekt in igrišče za izvajanje takšne dejavnosti.
Povpraševanje naj bi bilo podano, odločitve še ni. Renata Dermota poudari, da bo v primeru pozitivnega
odgovora povpraševalcu, nujno sklicati zbor krajanov, na katerem se bo ugotovilo večinsko mnenje. Krajani so
namreč prostovoljno sodelovali pri gradnji igrišča, na igrišču se predvsem mladi krajani družijo in izvajajo športne
aktivnosti.
K sedmi točki
Nestl Kladnik poda pripombo na neizveden odvoz kupov vej in grmovja, ki so ostali od čiščenja Lahomnice. Kupi
predstavljajo veliko nevarnost za krajane ob morebitnem porastu vod. Krajani so tudi oškodovani, ker so kupi na
travnikih, ki bi morali biti že porasli s travo. Vsi prisotni se strinjajo, da se s tem zapisnikom apelira na Občino
Laško, da ustrezno ukrepa.
Predsednik pove, da je potrebna postavitev smerokazov pri Peklar – Radoblje. Marjan Salobir poda informacijo,
da je v planu postavitev smerokazov na območju celotne občine, da pa je problem razvejanosti, ker se do
istoimenskih naselij pride z različnimi potmi.
Predsednik tudi pove, da je bila vloga za ogledalo Bahlič – Vrbovšek in znak v Vrtiču odobrena s strani občine in
da je sedaj v realizaciji pri Komunali Laško.
Marjan Salobir predlaga, da se na sejo povabi tudi g. Tuška, kot občinskega svetnika. Predsednik odgovori, da ga
bomo povabili na naslednjo sejo.
Marjan Salobir predlaga, da se volilna mesta na območju KS Marija Gradec zmanjšajo na enega. Predsednik
pojasni, da se je okrog volilnih mest že odločalo na nivoju Občine Laško pred časom in da se je število volišč
zmanjšalo iz šest na štiri, volilne enote pa morajo ostati nespremenjene.
Marjam Salobir poda prošnjo, da skupaj s predsednikom opravijo razgovor s krajanom Andrišl, zaradi ureditve
odvodnjavanja meteorne vode ter kanalizacije preko njegovega zmeljišča.
Marjan Salobir tudi predlaga, da se krajanu na Lahomšku, ki je sam pričel s saniranjem plazu, delno krije stroške
saniranja.
Predsednik pojasni, da bo za brano nad Petek proti Medved v kratkem s strani KS Marija Gradec podan nalog za
čiščenje.
Franc Bukovšek pove, da bi bilo potrebno na Trojnem pri Romih zamenjati pokrov jaška.
Renata Dermota opozori na plaz oz. zdrs zemlje nad cesto Tevče- Šempeter, da je bilo očiščeno zgolj zasilno.
Marjan Salobir odgovori, da bo plaz saniran ob priložnosti, ko bodo potekala druga vzdrževalna dela na tej cesti.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota

Predsednik sveta KS
Martin Brečko

