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                                  ZAPISNIK 2. SEJE SVETA KS 

 

 

 

Dne 26. 3. 2019 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 2. seja sveta Krajevne skupnosti 

Marija Gradec v letu 2019. 

 

Prisotni: Renata Dermota, Marjan Salobir, Marija Čater, Franc Bukovšek, Gorišek Matej, Cepuš 

Matjaž, Srebot Mateja, Moškotevc Mitja, Platovnjak Stanko, Deželak Uroš 

Odsotni: župan Franc Zdolšek, podžupan Pikl Matjaž 

 

Predsednik predstavi dnevni red: 

1. Pregled sklepov sprejetih na zadnji seji sveta 

2. Pregled in potrditev realizacije proračuna KS Marija Gradec za leto 2018 

3. Sprejem predloga finančnega plana KS Marija Gradec za leto 2019 

4. Priprava predloga izvedbe investicij za leto 2019 

5. Izvedba zbora krajanov in čistilne akcije 

6. Razno 

in pozove prisotne k podaji morebitnih dodatnih točk dnevnega reda. Prisotni niso podali predlogov. 

 

 

K prvi točki - Pregled sklepov na zadnji seji  

 

Predsednik pove, da pojasnila volilne komisije glede izpada kandidatur v volilni enoti Olešče za 

svet KS Marija Gradec še nismo prejeli in da gre najverjetneje za problem »ženske kvote«. 

Predsednik predlaga odpravek sklepa. 

 

V nadaljevanju povzame še ostale točke zapisnika prejšnje seje. Pove, da so bili pri županu z dediči 

Bartolovega posestva in da so dogovorjeni, da bodo vzajemno sodelovali pri pripravi OPPN-ja za 

obrtno - stanovanjsko območje na njihovem zemljišču. 

 

V zvezi s sklepom glede teniškega igrišča še pove, da je bila odprta razprava in župan je zagotovil, 

da se bo uredil nov športni center ob Savinji, ki bo dvignjen nad poplavnim območjem. 

 

Pojasni še, da bomo program dela za 2019 podrobneje obravnavali v naslednji točki. 

 

Sklep št. 1:  Zapisnik prejšnje seje se potrdi 

 

 

K drugi točki - Pregled in potrditev realizacije proračuna KS Marija Gradec za leto 2018 

 



Predsednik prisotnim razdeli podatke o realizaciji proračuna v letu 2018 in jo pojasni. Pove, da 

prihaja do razlik zaradi upoštevanja datuma plačila in ne datuma fakturiranja. Zato pride do razlik 

med leti.  

 

Sklep št. 2:  Potrdi se realizacija proračuna KS Marija Gradec za leto 2018  

 

 

K tretji točki - Sprejem predloga finančnega plana KS Marija Gradec za leto 2019 

 

Predsednik predstavi stroške v obdobju od januarja do marca 2019. Med večjimi stroški so bili 

strošek kurilnega olja in stroški zimskega vzdrževanja.  Predsednik pojasni dodeljevanje dotacij za 

KS:  

- za redno dejavnost dobijo vse KS enako, 

- glede na dolžino cest je za vzdrževanje cest,  

- tretja postavka pa je vezana na komunalno dejavnost KS glede na velikost KS in števila 

prebivalcev). KS z večjim teritorijem in manjšim številom prebivalstva pridobijo precej 

sredstev.   

Plan za leto 2019 je bil pripravljen s strani občine in je enak lanskoletnemu. Predsednik pojasni, da 

bo na seji svetov KS predlagal povečanje plana za zimsko vzdrževanje ter zmanjšanje vpliva 

velikosti teritorija na dotacije. 

 

Sklep št. 3:  Potrdi se finančni plan KS Marija Gradec za leto 2019  

 

 

K četrti točki  - Priprava predloga izvedbe investicij za leto 2019 

 

Predsednik predstavi predlog izvedbe investicij za leto 2019 in naprej. Ostali prisotni dodajo nekaj 

investicij. Predlog je naslednji: 

 

A. Nedokončana dela iz 2018 

1. Sanacija cest po neurju: 

- Zavoj – Škoberne (sanacija makadama) 

- Mala Breza – Olešče (sanacija bankin) 

- Modrič – Zorko (sanacija makadama) 

- Bukovje – Oberžan (sanacija makadama) 

- Tevče – Seidl (sanacija mostu čez Lahomnico) *občina 

2. Sanacija že asfaltiranih cest: 

- Trojno – Deželak (krpanje) 

- Trojno – Gabrno (krpanje, preplastitev in razširitev križišča) 

- Reka  – Dermota (krpanje, ureditev hudournika, odbojna ograja) 

- Reka – Klanc (krpanje) 

- Reka – Zapotok (krpanje) 

- Reka – Padež (odvodnjavanje, krpanje) 

- Gabrno – Železnik (odbojna ograja) * občina 

- Trojno – Grič (krpanje) 

- Reka – Ojstro (krpanje)*občina 

- Marija Gradec – Gorišek (namestitev odbojne ograje) *občina 

- Laško – Gabrno (krpanje in odbojna ograja)*občina 

- Lahomno – Doblatina (preplastitev)*občina 

 



B. Plan asfaltiranj za leto 2019 

1. Sanacija že asfaltiranih cest v vzdrževanju JP Komunale Laško 

- Lahomno – Stopce (razširitev in preplastitev)*občina 

- Marija Gradec – Bukovje (preplastitev)*občina 

- Plazovje – Zabrež (razširitev in asfaltiranje neasfaltiranega dela ceste)*občina 

- Šempeter – Olešče (razširitev in asfaltiranje neasfaltiranega dela ceste)*občina 

- Gabrno – Železnik (razširitev in asfaltiranje neasfaltiranega dela ceste)*občina 

2. Odseki cest predvideni za asfaltiranje: 

- Lahomšek - Golob 

- Vrtič – Tržan 

- Radoblje – Hriberšek 

- Zavoj Škoberne (Buček) bi bilo potrebno izvesti odmero že kategorizirane ceste, da se 

pripravi za asfaltiranje (del je od KS Laško) 

- Cesta do Bovhana (najprej je potrebno urediti lastništvo) 

3. Ostala komunalna infrastruktura: 

- Pločnik in javna razsvetljava preko klanca v Marija Gradcu *občina 

- Povezovalna cesta Veterinarska postaja – Čater * občina 

- Gradnja kanalizacije v aglomeracijah (Lahomno –Marija Gradec in Lahomšek) *občina 

- Razširitev vodovoda Lahomska gora *občina 

- Odmere cest, za katere so bile že podane zahteve na občino (npr. Lahomno – Požnica, Reka 

– Njivice) 

C. Planirano kasneje po letu 2019: 

- Ureditev stanovanjske oz. obrtne cone na Bartolovem hribu (izdelava OPPN) *občina in 

lastniki 

- Ureditev povezovalne ceste Lahomno – Lahomšek *občina 

- Izgradnja pločnika ob regionalni cesti v Lahomnem *občina in RS 

- Ureditev vaškega jedra Marija Gradca in energetska sanacija kulturnega doma*občina in RS 

- Izgradnja športnega parka v Marija Gradcu – po izvedbi protipoplavnih ukrepov *občina 

- Ureditev kapelice Sv. Petra v Marija Gradcu *občina 

- Izgradnja novega mostu preko reke Savinje v Marija Gradcu *RS 

- Ureditev igrišča in otroškega igrišča ob tenis igriščih*občina 

- Izgradnja širokopasovnega omrežja RUNE 

- Razširitev vodovoda za Padež, Zapotok in Olešče – vas (naročilo za izdelavo načrta je bilo 

že podano) 

Stanko Platovnjak pove, da je bilo za cesto Reka – Padež  s strani občine obljubljeno, da bi se 

decembra pričela dela na delu, kje se cesta ponižuje zaradi plazu. Dogovorjeno, da bo predsednik 

povprašal na občini glede te zadeve.  

Marija Čater pove, da se tudi plaz do Bukovja še vedno ni uredil in bi bile informacije glede te 

ureditve prav tako zaželene. 

 

Predsednik pove, da bi se most čez Savinjo naj začel  graditi junija letos, avgusta naslednje leto pa 

bi moral biti zaključen. 

 

Predsednik predstavi RUNE projekt. Gre za projekt,  ki ga podpira EU in privatni investitor. Do 

vsake hiše, ki bo to želela se položi optika, krajani pa se potem sami odločijo, s katerim 

ponudnikom interneta in TV bodo sodelovali. Naloga občine je, da na občinskih zemljiščih omogoči 

vkop in prekop vodov. 

 

Mateja Srebot pove, da so podali pobudo, da se k obstoječemu hidrantu v vasi Gabrno doda tudi 



omarica s potrebno opremo za uporabo hidranta.  

 

Sklep št. 4: Svet KS MG vztraja, da se otroška igrala za čas gradnje namestijo na drugo mesto, kjer 

se bodo lahko uporabljala. Predlog je, da se postavijo na dvorišče pri gostilni Čater. Predlaga se 

odpravek sklepa. 

 

Sklep št. 5: Sprejeta je bila pobuda, da se na območju KS MG uredi deponija odvečnega materiala 

pri obnovi železniške proge, ki bi se lahko uporabljal za potrebe vzdrževanja cest v KS. 

 

Sklep št. 6: Svet KS MG daje pobudo, da se izboljša signal mobilne telefonije v dolini ceste 

Lahomno - Požnica 

 

Sklep št. 7: Svet KS MG se pridružuje pobudi, da se k obstoječem hidrantu  Gabrno doda tudi 

omarica s potrebno opremo za uporabo hidranta.  

 

Sklep št. 8: Predsednik in Stanko Platovnjak v najkrajšem času pripravita plan izvedb sanacij, ki so 

ostale nerealizirane v letu 2018, po seji svetov KS (10.4.2019) pa se pripravi tudi izvedbeni plan za 

asfaltiranje in preostanek sanacij za leto 2019. 

 

 

K peti točki – Izvedba zbora krajanov in čistilne akcije 

 

Predsednik predlaga organizacijo zbora krajanov. Okvirni dnevni red bi bil: 

- Predstavitev sveta KS 

- Predstavitev projekta novega podvoza in mostu na Marija Gradcu (preusmeritev prometa 

okrog cerkve od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019)  

- Predstavitev programa KS 

- Vprašanja in pobude 

Povabili bi tudi vodstvo občine ter komunale, krajane pa obvestili preko letakov po pošti ter s cca 

10 plakati.  

 

Prisotni se strinjajo s podanim predlogom. 

 

Sklep št. 9:   Organizira se zbor krajanov in sicer v četrtek, 11. 4. 2019 ob 17 uri v prostorih 

kulturnega doma na Marija Gradcu. Skupaj z vabilom na zbor krajanov se krajane povabi tudi na 

čistilno akcijo, ki bo organizirana v soboto,  6. 4. 2019 ob 9 uri pri kulturnem domu na Marija 

Gradcu (za organizacijo poskrbi Marija Čater) ter pri Bobek (za organizacijo poskrbi Stanko 

Platovnjak) – v primeru slabega vremena odpade. 

 

 

K šesti točki – Razno 

 

Predsednik pove, da je v pripravi pravilnik glede sofinanciranja društev. Le-ta je namreč obvezen za 

doniranje društvom. S strani KS je bil podan predlog, da bi bil določen limit, do katerega bi se 

lahko doniralo brez javnega razpisa in posebne administracije. 

 

Predsednik  v nadaljevanju predstavi nekaj zgodovinskih trenutkov, ki so pomembni na območju 

KS Marija Gradec: 

1. Izpraznitev  Turkovega mlina 25. 10. 1944  (krajevni praznik se je na ta dan prvič praznoval 

leta 1979, nato pa se je po nekaj letih nanj pozabilo) 

2. Nastanek fresk 8. 7. 1526 

3. Jurklošter podari dvor na Marija Gradcu – 1. 11. 1444  



4. Nastanek občine MG ali KS MG – je potrebno še preveriti datum 

 

Sklep št. 9:    Nadaljuje se s praznovanjem krajevnega praznika na 25.10.  

 

Predsednik našteje sedanje uporabnike kulturnega doma (najemnina je brezplačna ali do 420 €:  

- Združenje šoferjev in avtomehanikov brezplačno 

- Športno društvo Marija Gradec (igranje namiznega tenisa)  

- Kulturno društvo Anton Tanc  

- Skupina krajank  

- Krajevna organizacija Rdečega križa  

 

Sklep št. 10:    Zaračuna se vsem enako -  100 € za poplačilo stroškov ogrevanja in čistilke. Cilje je, 

da se kulturni dom uporablja. Po izdaji pravilnika za donacije s strani občine se pripravi nove 

pogodbe. 

 

Predsednik še pove, da se morajo za volitve evroposlancev, 26. 5. 2019,  zagotoviti prostori za 

volišče in sicer: 

- kulturni dom Marija Gradec, 

- turistična kmetija Pirc 

- na Slogah. 

 

Predsednik še pove, da smo s strani občine prejeli podpisano soglasje za obvoz okoli cerkve od 1. 4. 

2019 do 30. 9. 2019 in  da je potrebno pripraviti še pogodbo za hišniška dela. 

Pove tudi, da smo prejeli prošnjo za gramoz s strani krajana Olešč. Stanko Platovnjak bo izvedel 

ogled ceste, nato se bo krajanu odgovorilo.  

 

Predsednik po seznamu zadolžitev svetnikov za posamezne cestne odseke povzame kraje, da se le- 

ti vpišejo na spletno stran KS: 

Bukovšek Franc – Trojno, Lahomšek 

Srebot Mateja -  Gabrno 

Gorišek Matej – Marija Gradec del, Radoblje, Modrič, Strensko, Plazovje 

Deželak  Uroš – Lahomno del, Stopce, Harje del 

Čater Marija  - Marija Gradec del, Harje del 

Dermota Renata -  Olešče, Tevče del 

Platovnjak Stanko – Reka del, Požnica, Padež 

Moškotevc Mitja - Reka del , Tevče del  

Cepuš Matjaž - Lahomno del 

Salobir  Marjan – Laško, Šercerjeva ulica, Keršetova ulica, Čedejeva ulica 

 

Predsednik predlaga, da se Kulturnemu društvu Anton Tanc ob 40 letnici delovanja nakaže donacija 

v višini 200 €.  

 

Sklep št. 11:    Sprejme se sklep, da se Kulturnemu društvu Antona Tanc ob 40-letnici nakaže 200 € 

donacije. 

 
 
 

Zapisala tajnica sveta KS                                                        Predsednik sveta KS 

Renata Dermota, l.r.                                                                Marjan Salobir, l.r. 
                                                                                             


