Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti

Marija Gradec, 4. 3. 2021

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA KS MARIJA GRADEC

Dne 25. 2. 2021 je v domu kulture Marija Gradec potekala 7. seja (1. v letu 2021) sveta Krajevne
skupnosti Marija Gradec.
Prisotni: Renata Dermota, Marjan Salobir, Gorišek Matej, Cepuš Matjaž, Srebot Mateja, Platovnjak
Stanko, Marija Čater, Franc Bukovšek, Moškotevc Mitja, Uroš Deželak, Olga Čander, Barbara
Jančič
Predsednik predstavi dnevni red:
1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov zadnje seje sveta z 22. 6. 2020
2. Poročilo o delu KS MG za leto 2020
3. Sprejem programa dela in finančnega načrta KS MG za leto 2021
4. Razno
in pozove prisotne k podaji morebitnih dodatnih točk dnevnega reda. Prisotni niso podali predlogov.

K prvi in drugi točki - Pregled zapisnika in realizacije sklepov zadnje seje sveta z 22. 6. 2020 in
poročilo o delu KS MG za leto 2020
Predsednik poroča:
- oddajnik za telekomunikacijo na Vrhu pri Laškem naj bi bilo realizirano v maju 202;
- rok za oddajo predlogov investicij v okviru participativnega proračuna je bil 31.01.2021;
Predsednik sam je podal pobudo za ograjo ob Lahomnici. Na predsednikov predlog občini, da bi
bilo potrebno možnost oddaje predlogov več promovirati, je bila informacija potem objavljena v
biltenu;
- v marcu bo sklican sestanek glede posestva Bartol na Marija Gradcu, da se bodo preverile
možnosti za pridobitev investitorjev za najbolj ustrezno infrastrukturo (morda dom za ostarele);
- projekt za pločnik od Kneza do športnih igrišč naj bi se letos začel gradit;
- parkirišča pri veterinarski postaji (48 parkirnih mest) so v fazi projektiranja in plan je, da se
konec leta ali v začetku naslednjega leta realizirajo;
- v času od predhodne seje sveta smo na področju KS MG doživeli 3 neurja in potrebne so bile
sanacije. Posledice enega neurja so bile sanirane s finančnim vložkom KS MG, posledice
preostalih dveh pa s finančnim vložkom občine. Imeli smo tri primere hiš, ki so utrpele škode
pri neurij – močne razpoke in je vprašanje, če je bivanje varno;
- Radobeljski podvoz je bil saniran;
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-

-

-

-
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za cesto skozi vaško jedro smo prejeli odgovor Ministrstva za infrastrukturo, da mora biti cesta
obvezno odmaknjena od vode 7 m, zato predlog, da bi pridobili prostor pri kulturnem domu na
račun premika cesta k potoku, ne bo možno realizirati;
kljub pritožbam krajanov glede hitrosten ovire pri Pircu na Lahomšku je ovira ostala. Potekajo
pogovori, da se bo namestila trajna. Franc Bukovšek vpraša, kam se pripombe še lahko podajo:
na cesti Bezgovje – Olešče so velike luknje in res bo potrebno to sanirat;
glede ceste Zavoj - Škoberne se zapleta. Nepričakovano je prišlo zaradi vremenskih razmer do
zelo slabega stanja na makadamski cesti;
vezano na parkirišče za pot »Iz Slog v Log« je bil izveden ogled. Mitja Moškotevc pove, da naj
bi bilo v proračunu planiran odkup zemljišča nad kozolcem;
za plaz pri Tuškovih je bilo ugotovljeno, da ni več nevaren;
glede poplav oz. zalitje hiš pri Poglajen v primeru večjih vod je bilo urejeno;
krajani iz »Zapotoka« bodo vključeni v javni vodovod;
srečanja krajanov ni bilo možno organizirati zaradi epidemije:
glede izboljšanja internet povezave je bila problematika posebej izpostavljena s strani
predsednikov KS na seji krajevnih skupnosti; Barbara Jančič pove, da občina precej pritiska na
izvajalce k čimprejšnji realizaciji, vendar so le-ti slabo odzivni. Ocenjuje se, da bo do rešitve še
trajalo;
polaganje optičnega kabla skupaj z vodovodom se izvaja na podlagi veljavnega predpisa, ki že
nekaj časa velja;
vsa zahvala vsem vključenim v projekte na Marija Gradcu, tudi županu. Tudi most čez Savinjo
je odprt, urejena je razsvetljava pri podvozu. Urediti je potrebno še pločnik in kolesarsko stezo,
ki se pri novem delu ceste oz. podvoza proti Radobljam konča;
asfaltirani so bili trije odseki krajevnih cest, ki so bili planirani in so ceste odmerjene oz. so v
zaključni fazi prenosa lastništva na občino: Lahomno – Tržan 540 m, Lahomšek – Zemljič 300
m, Marija Gradec – Vovk 330 m; krajani so uredili pripravo s pomočjo nekaterih delodajalcev.
Delno je prispevala tudi KS MG;
Prejeli smo več vlog, prošenj zahtevkov (nekatere se bodo še obravnavale): Bezgovšek za
ureditev cest, krajani MG za hitrostno oviro na MG – Radoblje, krajani Olešč glede internetne
povezave, krajanov Požnice za vodovod, Dermota za cesto Olešče – Šempeter (sanacija se je
že začela); Krajnc nad Marija Gradcem (že realizirano), Deželak za ogledala; Železnik za
ureditev ceste (se bo pomagalo pri dovozu peska);
vodovod Lahomska gora je v fazi izvedbe na občini; naslavljamo pobudo na Občino Laško, da
se zadeva uredi čimprej;
za cesto Bukovje in naprej je občina podala pojasnilo in opravičilo. Problem je, ker nekaj
soglasij za prenos lastništva še ni bilo podpisanih;

K tretji točki – poročilo o delu KS mg za leto 2020
Predsednik pove:
- letos se bosta asfaltirala dva odseka cest: Plazovje - Radosavljevič 500 m, , Modrič – Bolčina
340 m);
- glede asfaltiranja cesta Olešče – Petrovo selo in povezava do Šentjurske ceste bo poskrbljeno,
da pride zahteva v plan in da se začnejo aktivnosti v tej smeri;
- most v Tevčah je v planu;
- sanirale se bodo obstoječe asfaltirane ceste. Svetniki do naslednje seje zberejo sezname cest;

-

v planu je še vedno sanacija doma kulture – po ureditvi ceste, prej ni smiselno;
za letos je v planu izvedba kanalizacije MG – Lahomšek in Lahomno in istočasno pločnik;
v planu je letos tudi preplastitev še manjkajočega dela ceste Reka – Požnica pri Hercog ter
Tevče – Šempeter in en del še v Gabernem;
cesta Bezgovje – Olešče je v upravljanju Komunale Laško, zato bo njim podana pobuda za
čimprejšnjo ureditev;
Moškotevc Mitja pove, da bi bilo potrebno urediti prepust meteorne vode na cest Reka-Ojstro;
Renata Dermota vpraša, kako je pa s preostalo sanacijo ceste Reka – Požnica, od šole naprej, če
je še vedno v planu; predsednik pove, da ni v planu, ker so tudi še druge ceste v občini Laško;
Marija Čater opozori, da bi s strani KS lahko kaj naredili še vezano na cesto Marija Gradec –
Zabukovje;

Glede financ predsednik poroča da smo porabili 37 tisoč €, 10.000 € smo jih prenesli iz prejšnjega
leta in jih v 2021 prenesli v višini 7 tisoč €. Predsednik še pove, da če bi kdo želel vpogled v
stroške, da so podatki na voljo. Zaključni račun da smo predali na občino. V letošnjem letu
planiramo 28 tisoč €, skupaj s prenosom iz 2020 znaša to 35 tisoč €.

K četrti točki – Razno
Predsednik poroča, da se knjiga o zgodovini Marija Gradca že piše, logotip KS MG je narejen.
Srečanje krajanov bo, v kolikor bodo razmere dopuščale, organiziran – predlog je na lepo nedeljo
15. avgusta.
Predsednik pozove prisotne občinske svetnike, da na občinskem svetu izpostavijo, da se krajevnim
skupnostim dodeli več denarja, kot je praksa pri nekaterih občinah.
Predsednik pozove prisotne k podaji morebitnih dodatnih vprašanj. Prisotni vprašanj niso podali.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota, l.r.

Predsednik sveta KS
Marjan Salobir, l.r.

