Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti
Marija Gradec, 21.10.2014

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE
Dne 21. 10. 2014 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala konstitutivna seja sveta Krajevne
skupnosti Marija Gradec (v nadaljevanju KS).
Prisotni: Marija Čater, Peter Hriberšek, Rajko Radosavljevič, Andreja Požin, Nestl Kladnik, Mateja
Srebot, Franc Bukovšek, Ferdinand Hercog, Renata Dermota, Martin Brečko, Aljaž Krpič, Marjan
Salobir, Marija Janc, 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
K prvi točki
Sejo je odprla in vodila najstarejša članica sveta KS Marija Gradec Marija Čater, ki je navzoče
pozdravila in besedo predala predsedniku Občinske volilne komisije Boštjanu Grešaku, ki je podal
poročilo o ugotovitvi izida volitev za člane sveta KS Marija Gradec: volilna udeležba na območju KS
Marija Gradec je bila 45,07 odstotna, od skupno 1622 volivcev je glasovalo 731 upravičencev. V svet
KS Marija Gradec se je volilo 10 članov v skupaj štirih volilnih enotah. V prvi volilni enoti se je volilo 3
člane sveta in so bili izvoljeni:
- Marija Čater, ki je prejela 86 glasov,
- Peter Hriberšek, ki je prejel 83 glasov,
- Marjan Salobir, ki je prejel 57 glasov.
V drugi volilni enoti se je volilo 2 člana sveta in sta bila izvoljena;
- Nestl Kladnik, ki je prejel 61 glasov,
- Marija Janc, ki je prejela 59 glasov.
V tretji volilni enoti se je volilo 2 člana sveta in sta bila izvoljena;
- Aljaž Krpič, ki je prejel 91 glasov,
- Franc Bukovšek, ki je prejel 58 glasov.
V četrti volilni enoti se je volilo 3 člane sveta in so bili izvoljeni;
- Martin Brečko, ki je prejel 140 glasov,
- Ferdinand Hercog, ki je prejel 124 glasov,
- Renata Dermota, ki je prejela 104 glasove.
Grešak Boštjan je v nadaljevanju poročal, da posebnosti pri poteku volitev ni bilo in da je Občinska
volilna komisija izdala potrdila o izvolitvi vsem izvoljenim.
Martin Brečko je zastavil vprašanje glede nezdružljivosti funkcij pri Aljažu Krpiču. Grešak Boštjan je
pojasnil, da je potrebno upoštevati 77. člen Statuta Občine Laško, ki pravi, da član sveta krajevne
skupnosti ne more biti javni uslužbenec v občinski upravi. Mandat v svetu KS Marija Gradec se potrdi,

ker je bil izvoljen. Grešak Boštjan je še pojasnil, da lahko nato Aljaž Krpič sam poda odstopno izjavo,
sicer se v mesecu dni poda ugotovitveni sklep, da je g. Aljaž Krpič še vedno zaposlen v občinski upravi.
Posledično se šteje kot da svet krajevne skupnosti deluje z desetimi člani. Aljaž Krpič je obrazložil, da je
bilo pred kandidiranjem telefonsko preverjeno pri Državni volilni komisiji in prejeli so napačen odgovor.
Grešak Boštjan je pojasnil, da so sedaj prejeli jasno stališče predsednika Državne volilne komisije in
tudi iz poročila za korupcijo je bilo razvidno, da sta funkciji nezdružljivi.
K drugi točki
Marija Čater je pozvala novoizvoljene člane sveta KS Marija Gradec k izvolitvi predsednika sveta.
Predlagala je predsednika prejšnjega mandata Martina Brečka in hkrati pozvala prisotne k podaji
morebitnih drugih predlogov. Ker drugih predlogov ni bilo, je Marija Čater pozvala novoizvoljene člane h
glasovanju za izvolitev predsednika sveta Martina Brečka. Svet krajevne skupnosti je z vsemi glasovi
ZA sprejel naslednji sklep:
Sklep št. 1:
Za predsednika sveta KS Marija Gradec je izvoljen Martin Brečko.
Marija Čater je pozvala novoizvoljene člane sveta KS Marija Gradec k izvolitvi podpredsednika sveta.
Predlagala je podpredsednika prejšnjega mandata Ferdinanda Hercoga in hkrati pozvala prisotne k
podaji morebitnih drugih predlogov. Ker drugih predlogov ni bilo, je Marija Čater pozvala novoizvoljene
člane h glasovanju za izvolitev podpredsednika sveta Ferdinanda Hercoga. Svet krajevne skupnosti je z
vsemi glasovi ZA sprejel naslednji sklep:
Sklep št. 2:
Za podpredsednika sveta KS Marija Gradec je izvoljen Ferdinand Hercog.
Marija Čater je pozvala novoizvoljene člane sveta KS Marija Gradec k izvolitvi tajnika sveta. Predlagala
je tajnico prejšnjega mandata Renato Dermota in hkrati pozvala prisotne k podaji morebitnih drugih
predlogov. Ker drugih predlogov ni bilo, je Marija Čater pozvala novoizvoljene člane h glasovanju za
izvolitev tajnice sveta Renate Dermota. Svet krajevne skupnosti je z vsemi glasovi ZA sprejel naslednji
sklep:
Sklep št. 3:
Za tajnico sveta KS Marija Gradec je izvoljena Renata Dermota.
Marija Čater je predala besedo novoizvoljenemu predsedniku Martinu Brečku, ki se je zahvalil za
zaupanje in prešel k točki razno.
K tretji točki
Predsednik Martin Brečko je povedal, da glede na to, da bo najverjetneje prišlo do sprememb v številu
aktivnih članov sveta, da se je potrebno dogovoriti za pokritost krajevnih območij. Po razpravi je bil z
vsemi glasovi ZA sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 4:
Območje, ki bi ga sicer pokrival član sveta Aljaž Krpič se razdeli med tri člane sveta, ki skupno
pokrivajo:
- Hriberšek Peter: Plazovje, Modrič, Radoblje
- Bukovšek Franc: Gabrno, Trojno, Lahomšek, Cesta na Gabrno
- Salobir Marjan: Trubarjevo nabrežje, Trubarjeva ulica, Šercerjeva ulica, Keršetova ulica,
Čedejeva ulica, Cesta na Lahomšek, na Rebri

Predsednik Martin Brečko je povedal, da je potrebno pridobiti dve ponudbi za zimsko službo.
Predsednik je pozval prisotne, da sporočijo, v kolikor je na katerem od območij prišlo do kakršnihkoli
sprememb z vidika zimske službe v primerjavi s predhodnim letom.
Rajko Radosavljevič je sporočil, da g. Klinar pravi, da ne bo plužil. Ferdinand Hercog je potrdil, da se bo
pogovoril z gospodom, sicer bodo zimsko službo izvajali v Gradbeni mehanizaciji Ferdinand Hercog,
s.p..
Predsednik Martin Brečko je opozoril, da je potrebno zagotoviti, da se bo zimska služba izvajala do
Križanovih.
Salobir Marjan je pojasnil, da je davčna uprava kmete še dodatno obremenila z vidika davčne
obremenitve in da zato prihaja do upada izvajanja zimske službe s strani kmetov, kar ni dobro, saj kmeti
običajno živijo na višjih legah in so tako hitreje in bolje seznanjeni z razmerami na svojih cestah. V
nadaljevanju je še obrazložil, da bo zelo verjetno prišlo do sprememb v ceniku izvajanja zimske službe
– naklon ceste bo dodatek k ceni urne postavke, saj je pri pluženju cest z višjim naklonom višja poraba
goriva in višja poraba časa.
Hriberšek Peter je opozoril, da bi bilo koristno, če bi se za kratke odseke izvajalci zimske službe
medsebojno dogovorili in izmenjali izvajanje, kjer bi bilo možno in optimalno. Ferdinand Hercog je
pojasnil, da so takšne dogovore že poskušali skleniti, vendar neuspešno.
Salobir Marjan je pojasnil, da privatne poti niso stvar občine oz. krajevne skupnosti. Le izjemoma se
lahko sklene dogovor za izvajanje zimske službe s strani krajevne skupnosti (lahko z delnim doplačilom
krajana).
Aljaž Krpič je pojasnil, da so se v zadnjih 4 letih v Občini Laško pripravile dve kategorizaciji in na
Direkcijo RS za ceste podali vsi predlogi krajevnih skupnosti. Nekje spomladi naslednje leto se pričakuje
potrditev predlogov druge kategorizacije. Tako bomo imeli natančno karto cest in temu primerno se bo
izračunavala dotacija za krajevne skupnosti.
Salobir Marjan je pojasnil, da za nekatere ceste, ki so bile kategorizirane že precej časa nazaj, občina
nima pridobljenih soglasij za spremembo lastništva. Pridobitev teh soglasij pa je nujna v primeru
investicij na takšnih cestah.
Salobir Marjan je zastavil vprašanje, če se bo pripravljal finančni program krajevne skupnosti in opozoril
na morebitne probleme krajanov na vodovodu. Predlagal je, da se izdela plan.
Aljaž Krpič je predlagal, da vsak član za svoje področje zbere predloge za investicije in se nato na
naslednji seji pripravi plan za trenutni mandat.
Predsednik Martin Brečko je predstavil projekte, ki so se v zadnjem letu zaključili na področju KS Marija
Gradec:
- Obnovitev mostu Reka Njivice
- Postavitev smernih tabel za obvoz čez Ojstro v primeru poplav in prireditev
- Postavitev otroških igral na Marija Gradcu
- Izmera in izdelava projekta za nadaljnjo obnovo ceste na Bukovju
- Postavitev ogledal in zaščitne ograje Reka – Ojstro
- Pridobitev soglasja za rekonstrukcijo ceste Gabrovo - Trnovc
- Asfaltiranje ceste Olešče – Zapotok in Njivice – Dermota (iz občinskega proračuna in s prispevkom
krajanov)
- Asfaltiranje cesta Stopce – Vrh (23. člen)
- Popoplavne investicije
Predsednik Martin Brečko je še povedal, da smo prejeli prošnjo za donacijo za izvedbo jubilejnega
koncerta Kulturnega društva AntonTanc Marija Gradec. Zaradi neporavnanih obveznosti jim prošnji
nismo mogli ugoditi, je pa predsednik predlagal, da jim letno najemnino zmanjšamo za 200 €. Z vsemi
glasovi ZA je bil sprejet sklep:

Sklep št. 4:
Letno najemnino za leto 2014 se KD Anton Tanc MG zmanjša za 200 €.
Predsednik Martin Brečko je še spomnil, da je potrebno nadomestiti člana v nadzornem odboru in
pozval prisotne k podaji predlogov do naslednje seje.
Predsednik je opozoril na slabo stanje ceste Modrič - Kapilar. Peter Hriberšek je povedal, da je potrebno
očistiti kanal, sicer bo naslednja ujma ponovno odnesla ves gramoz, ki bi ga navozili. Predsednik
pojasni, da KS MG trenutno nima finančnih sredstev, da se bo izvedel ponovni ogled in dogovorilo za
ustrezen način ukrepanja.
Med to točko sta se opravičila in sejo zapustila Andreja Požin in Boštjan Grešak.
Marija Čater je zastavila vprašanje, kako je odločeno glede reševanja plazu, ki ogroža lokalno cesto.
Aljaž Krpič je pojasnil, da je država pristojna za sanacije plazov, ki ogrožajo javno infrastrukturo in da
država ne odreagira. Povedal je tudi, da bo občina poskušala drugo leto dodat novo proračunsko
postavko za namen sanacij plazov na javni infrastrukturi.
Aljaž Krpič je tudi pojasnil, da ni informacij, kdaj se bo uredile popoplavne posledice na cesti Laško –
Tevče. Podjetje VOC Celje d.d. je vzdrževalec za cesto, NIVO Celje d.d. pa za vodotoke.
Mateja Srebot je vprašala, kdaj je planirano doasfaltiranje ceste Laško – Gabrno. Aljaž Krpič je
odgovoril ,da drugo asfaltiranje na območju občine s strani izvajalca Strabag d.o.o. planirano za
naslednji teden in teden po praznikih.
Predsednik Martin Brečko je opozoril, da je cesta Ojstro – Reka potrebna temeljite rekonstrukcije.
Renata Dermota je vprašala, kako je s cesto Bobek – Požnica, ki je v zelo slabem stanju, še posebej po
zadnji ujmi, in če je planirana za preplastitev asfalta ter kako poteka planiranje vzdrževanja lokalnih
cest. Aljaž Krpič in Marjan Salobir sta pojasnila, da se pri planiranju upošteva teritorialni princip in da je
bilo v cesto Požnica pred kratkim že veliko investirano (predsednik Martin Brečko je opozoril, da
asfaltiranje od Požnice naprej ni na področju KS Marija Gradec) in da cesta ni v planu. Aljaž Krpič je
povedal, da bodo krajevne skupnosti s strani občine pozvane, da pripravijo plan.
Marjan Salobir je predlagal, da na seje sveta vabimo tudi občinska svetnika s področja KS Marija
Gradec.
Predsednik je zaključil sejo in povedal, da bo naslednja seja predvidoma decembra.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota

Predsednik sveta KS
Martin Brečko

