Krajevna skupnost Marija Gradec
Svet krajevne skupnosti

Marija Gradec, 17. 4. 2018

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA KS

Dne 17. 4. 2018 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 1. seja sveta Krajevne skupnosti
Marija Gradec v letu 2018.
Prisotni: Franc Bukovšek, Ferdinand Hercog, Martin Brečko, Marija Janc, Peter Hriberšek, Kladnik
Nestl, Renata Dermota, Aljaž Krpič, Marjan Salobir.
Odsotna: Marija Čater
Predsednik predstavi dnevni red:
1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje
2. Poročilo o zimski službi
3. Asfalterska in ostala dela v letošnjem letu
4. Predlogi za najbolj urejeno hišo, vas, podjetje. Prosim, da jih posredujete.
5. Spremembe okrog volišč
6. Čistilne akcije
7. Razno
Sklep št. 1: Z dvigom rok se potrdi dnevni red.

K prvi točki - Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje
Predsednik pove, da je reševanje zadev glede pridobitve sredstev za kritje poškodb na cestah zaradi
odvoza lesa iz gozdov še v teku. Zaenkrat je pridobljena neuradna informacija, da so vsa sredstva
nakazana na Občino Laško, ki potem poskrbi za delitev po rajonih.
Predsednik izpostavi problematiko ceste Lahomno – Lahomšek. G. Krpič pojasni, da je bil razpis za
sanacijo plazov že podan in prav tako so bila sredstva planirana za ta dela. Razpis se je nato ustavil,
ker se je denar prerazporeditev med druge projekte. Predsednik izpostavi, da je cesta še vedno
zaprta. G. Krpič predlaga postavitev znaka »kamenje pada«.
Sklep št. 2:
Z dvigom rok se potrdi prva točka.

K drugi točki - Poročilo o zimski službi

Predsednik poroča, da se je v letošnji zimi pluženje izvajalo 302 ure, 133 ur pa posipavanje.
Porabilo se je 67 m3 mešanice gramoza in soli. Skupen strošek je znašal 23.034 €, kar je skoraj
višina celoletne dotacije. Poročilo zimske službe je bilo predano občini in na seji krajevnih
skupnosti je bilo dogovorjeno, da bo občina krila 70% dela, ki presega planirano višino
vzdrževanja. V naši KS je bilo za zimsko vzdrževanje planiranih 10.000 €, realizacija torej presega
plan za 13000 €. Presežek v 70 % krije občina (izloči se ure bagra za zamete in plazove), KS MG
plača torej približno 14.000 €.
Predsednik še poroča, da se je po zimi pojavil problem velike količine peska na obrobah cest. Precej
krajanov je podalo pritožbo. Vse pritožbe so se uspešno rešile. Predsednik poudari, da večja
skrbnost za ne nanos peska na brežine na drugi strani lahko pomeni manj spluženo cestišče. G.
Salobir pojasni, da je bil letos poseben problem, ker je zapadel sneg na nezmrznjeno podlago.
Sklep št. 3:
Z dvigom rok se potrdi druga točka.

K tretji točki - Asfalterska in ostala dela v letošnjem letu
Predsednik poroča, da bomo v letošnjem letu asfaltirali dve cesti in sicer:
- Tevče - Rajh v dolžini 410 m,
- Trojno - Lukež v dolžini 200 m.
Predsednik pojasni, da sta bili ti dve cesti izbrani, ker s svojo dolžino predstavljata projekta, ki sta v
skupni vrednosti v okvirih kvote, ki je namenjena za asfalterska dela v KS MG.
Predsednik še pojasni, da je v planu tudi krpanje asfaltnih cest, ki je bilo že lani planirano in je
izpadlo. Dela so planirana v maju oz. juniju. Zajete bodo ceste:
- Vudrag - Kmetič
- Reka -Zapotok
- Na Grič
- Marija Gradec – Gorišek
- Lahomno – Harje
- Reka – Dermota
- Reka – Klanc
- Reka - Padež
- Laško – Trojno
- Tevče – Šempeter
- Tevče – Hrastnik
- Radoblje - Plazovje
- Lahomno - Mehle
- Lahomno - Lahomšek
- Vodišek - Miklavc
- Radoblje - Plazovje
- Radoblje - Krivec
- Trojno – Bouhan
Predsednik še poroča, da je krajanom v Gabrnem obrazložil, da plaz ne bo saniran v letošnjem letu.
Na sestanku z županom je bilo nato dogovorjeno, da se bo septembra letos ponovil razpis, začelo
izvajati dela, plačano pa bo v naslednjem letu.
G. Krpič pojasni, da se pripravlja razpis za vsa asfalterska dela v občini. Naročilo za izvedbo del pa
bo podano samo za tista, ki jih bo župan potrdil. G. Salobir poudari, da bi bilo potrebno opozoriti,

da merila niso enaka za vse KS.
Predsednik pove, da bi na območju Škrijer – Aškerc dva krajana ostala brez javnega vodovoda.
Določena potrdila so se že uredila, potrebno je določiti še traso, ker bi bilo zaradi priključitve
dodatnih štirih traso racionalneje speljati drugje. G. Salobir pove, da bo to rešeno.
Sklep št. 4: Z dvigom rok se potrdi tretja točka.

K četrti točki - Predlogi za najbolj urejeno hišo, vas, podjetje
Predsednik pozove prisotne, da čimprej podajo predloge za najbolj urejeno hišo, vas, podjetje in da
je prijavo možno sicer oddati tudi na spletu.
Sklep št. 5: Z dvigom rok se potrdi četrta točka.

K peti točki - Spremembe okrog volišč
Predsednik pove, da je prišla zahteva, da morajo biti volišča dostopna invalidom. Na območju KS
MG so bila volišča pred leti že tako zmanjšana, sedaj so še dodatno oz. so zamenjana. Ukinjena so
volišča:
- na Reki (novo volišče: na Slogah),
- pri Engiju,
- pri Verdev (novo volišče: pri Pirčevih),
- pri Teršek Harje 1 (novo volišče: v prostorih kulturnega doma MG v prostorih rdečega križa)
- prostori KS MG v kulturnem domu MG (po novem v prostorih rdečega križa v isti stavbi).
Sklep št. 6: Z dvigom rok se potrdi peta točka.

K šesti točki - Čistilne akcije
Predsednik pove, da so se letošnje čistilne akcije izvajale kot lansko leto, po okrajih.
Sklep št. 7: Z dvigom rok se potrdi šesta točka.

K sedmi točki - Razno
Predsednik pove, da zabojnik za smeti v Oleščah kljub večkratnemu urgiranju še ni postavljen.
Dogovori se, da se zapisnik te seje posreduje na Komunalo Laško ter prosi za postavitev zabojnika
v zelo kratkem času (Info@komunala – lasko.si).
Ga. Janc vpraša g. Aljaža, kako je z odmero javne poti 701206 (Krašovec – Tovornik v Lahomnem).
G. Krpič pove, da so bile odmere naročene in da bo v kratkem rešeno.
Ga. Janc še vpraša, kako je s cesto proti Tržanu in Zeliču. Predsednik pove, da cesta ni tako
kritična, da pa se jim odobri nekaj gramoza za posip.
G. Salobir poudari, da se s strani Občine Laško ne upošteva, tako z vidika finančnih sredstev kot

investicij, da je KS Marija Gradec druga največja krajevna skupnost. Predlaga, da se na KS MG
povabi župana in obravnava ta tema.
G. Salobir še spomni, da je bil v letu 2017 na KS MG sprejet sklep glede teniškega igrišča, da se
celotna kvadratura nadomesti z novo na območju KS Marija Gradec. Poudari, da je bil klub
ustanovljen na Marija Gradcu, izvedene so bile udarniške akcije krajanov. Nujno je, da igrišča
ostajajo v KS Marija Gradec v isti kvadraturi. Ker se ponovno omenja Debro, predlaga, da se z
županom pogovori tudi o tej zadevi.
G. Salobir pove, da so se na Marija Gradcu začela izvajat dela (izkopi in polaganje cevi), ki bodo
vplivala na poplavno ogroženost na Marija Gradcu. Tudi to točko predlaga, da se obravnava na
sestanku z županom. Potrebno je pojasniti, kako bo s poplavno ogroženostjo na Marija Gradcu ob
prenovi ceste oz. podvoza pod železnico.
Ga. Dermota vpraša, če je bilo podano naročilo za odmero ceste Reka – Njivice ter Lahomno –
Požnica. G. Krpič pove, da bo naročilo podano.
Ga. Dermota vpraša, če je bila za graben ob cesti Olešče – Njivice že pridobljena ponudba oz.
podana optimalna rešitev. Predsednik pove, da je bilo Hercog Ferdinandu s.p. naročeno, da pripravi
oceno potrebnih del.
Ga. Dermota predlaga pošiljanje vabil za seje po mailu oz. sms-ih. Prisotni se strinjajo.
Glede javne poti čez most Harje – Stopce je dogovorjeno, da bo za asfaltiranje oz. sanacijo delno
prispevala Komunala Laško, delno krajani in delno KS MG.
Sklep št. 8: Z dvigom rok se potrdi sedma točka.

Zapisala tajnica sveta KS
Renata Dermota

Predsednik sveta KS
Martin Brečko

