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                                  ZAPISNIK 1. SEJE SVETA KS 

 

 

 

Dne 11. 1. 2019 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 1. 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 

 

Predsednik predstavi dnevni red: 

1. Pregled sklepov zadnjih sej prejšnjega mandata in nerealiziranih nalog 

2. Obravnava osnutka programa dela KS MG za leto 2018 

3. Zadolžitve in imenovanja 

4. Pobude in predlogi članov sveta KS MG 

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

 

 

 

K prvi točki - Pregled sklepov zadnjih sej prejšnjega mandata in nerealiziranih nalog 

 

Tajnica predstavi sklepe prejšnje konstitutivne seje. Med odprtimi zadevami je bil: 

1. dogovor, da predsednik volilne komisije pridobi podrobne informacije glede kandidatur v 

volilni enoti Olešče za svet KS Marija Gradec. 

Predsednik pojasni, da odgovora še ni bilo. 

2. dogovor, da se pregleda vse odprte zadeve iz prejšnjega mandata 

 

Prisotni niso imeli pripomb na zapisnik konstitutivne seje. 

 

Sklep št. 1: Zahteva se pojasnilo volilne komisije glede izpada kandidatur v volilni enoti Olešče za 

svet KS Marija Gradec 

 

K drugi točki - Obravnava osnutka programa dela KS MG za leto 2018 

 

Predsednik predstavi letni finančni plan KS MG, ki ga je pripravila občina: 

3. 19 tisoč namenskih sredstev za obnovo cest, 

4. 12 tisoč za delovanje KS MG, 

5. 7 tisoč za tekoče vzdrževanje javnih poti, 

6. 6 tisoč za zimsko vzdrževanje javnih poti, 

7. 8 tisoč za investicijsko vzdrževanje. 

Predsednik predlaga, da se program del pripravi spomladi, ko bo znana višina stroškov zimskega 



vzdrževanja. Prisotni se strinjajo.  

 

Predsednik še predstavi dogajanja, ki so se izvršila v preteklem mesecu: 

8. Obisk starejših krajanov v Loki in Thermani Laško 

9. Tradicionalni sprejem župana 

10. Otvoritev prenove dela ceste Marija Gradec – Gorišek 

 

Predsednik še pove, da je bila narejena primopredaja s prejšnjim predsednikom KS MG, da bo 

potrjevanje računov še v naprej izvrševala tajnica na podlagi dogovorov oz. potrditev s strani 

predsednika. 

 

Predsednik pojasni, da imamo v KS MG okoli 50 km cesta, od tega je lokalnih cca 16 km,  cca 34 

pa javnih poti. Komunala Laško vzdržuje vse lokalne ceste in pomembnejše javne poti, tako da KS 

MG ostane za vzdrževanje cca 30 km javnih poti in od tega je več kot pol še makadama. Pojasni še, 

da je za asfaltiranje nujno potrebno prej urediti lastništvo, da se zemlja brezplačno preda v 

lastništvo »javno dobro« in odmeri. Ukrep je začel veljati 3 ali 4 leta nazaj in več kot 80% cest je še 

vedno neodmerjenih. 

 

Gorišek Matej pove, da so vezano na njihovo cesto vsi krajani  za prenos lastništva, vendar le-tega 

ni mogoče dogovoriti z Občino Laško. 

 

K tretji točki - Zadolžitve in imenovanja 

 

Predsednik predstavi predloge za zadolžitve svetnikov za posamezne ceste: 

Bukovšek Franc: 

1. Trojno – Klezin – Deželak 

2. Trojno – Klezin – Lokošek 

3. Trojno – Lukež 

4. Lahomšek – Zemljič 

5. Lahomšek – Golob 

6. Lahomšek – Zalokar 

7. Laško – Lahomšek – Trojno 

8. Trojno – Gunezk – Čermošnjice 

9. Trojno – Čermošnjice 

 

Srebot Mateja: 

1. Laško – Gabrno 

2. Gabrno – Trnovec 

3. Uratarič – Bajič 

 

Gorišek Matej: 

1. Marija Gradec – Prtnjak (vzdržuje Komunala Laško) 

2. Radoblje – Kržan 

3. Marija Gradec – Gorišek 

4. Radoblje – Hriberšek 

5. Radoblje – Padežnik 

6. Radoblje – Žel. Postaja R. Toplice (vzdržuje Komunala Laško) 

7. Modrič – Bolčina 

8. Strensko – Plazovje 

9. Plazovje – Bučar 

10. Marija Gradec – Radoblje – R. Toplice (vzdržuje Komunala Laško) 

 



Deželak Uroš: 

1. Lahomno – Stopce – Vrh (vzdržuje Komunala Laško) 

2. Lahomno – Mehle (vzdržuje Komunala Laško) 

 

Čater Marija: 

1. Harje – Vidic (Bukovje) 

2. Marija Gradec – Vovk 

3. Marija Gradec – Feldin (vzdržuje Komunala Laško) 

4. Marija Gradec – Harje – Bukovje 

 

Dermota Renata: 

1. Mala Breza – Olešče (dovozna; vzdržuje Komunala Laško) 

2. Olešče – Petrovo Selo 

3. Sv. Peter – cerkev 

4. Olešče – Mala Breza 

5. Reka – Dermota 

6. Reka – Zapotok 

7. Reka – Ocepek 

8. Reka – Klanc 

9. Olešče – Slapšak 

10. Olešče – Vrbon (vzdržuje Komunala Laško) 

11. Tevče – Šempeter – Olešče (vzdržuje Komunala Laško) 

 

Platovnjak Stanko: 

1. Reka – Ojsteršek 

2. Reka – Vrečar 

3. Reka – Padež 

4. Zavoj – Škoberne 

5. Bahlič – Verbovšek 

6. Kristanšek – Maček 

7. Lahomno – Reka – Doblatina (vzdržuje Komunala Laško) 

 

Moškotevc Mitja: 

1. Laško – Ojstro – Čermošnjice – Reka (vzdržuje Komunala Laško) 

2. Tevče – Vrh – M. Dol (vzdržuje Komunala Laško) 

3. Gradišnik – Kladje 

4. Tevče – Hrastnik 

5. Tevče – Seidl 

6. Tevče – Pfeifer 

7. Vodišek – Miklavc 

8. Tevče – Rajh 

 

Cepuš Matjaž: 

1. Lahomno – Frece (Kovač) 

2. Lahomno – Lahomšek 

3. Lahomno – Tržan 

4. Lahomno – Tovornik (Janc) 

 

Salobir Marjan: 

1. Čedejeva ulica 

2. Šercerjeva ulica 

3. Keršetova ulica 



4. Šeško – Knez 

5. Na Rebri - Trošt 

 

Predsednik pove, da je naloga vsakega svetnika, da sporoči morebitne potrebe za popravilo cest 

komisiji oz. Platovnjak Stanku, ki bo izvedel ogled veste skupaj s predsednikom. 

 

Predsednik še pove, da je za zimsko vzdrževanje sklenjena pogodba z Gradbenim podjetjem 

Ferdinand Hercog s. p. , za letno vzdrževanje pa se bo še potrebno dogovoriti. 

 

Sklep št. 2:  Vsak svetnik skrbi za predajo informacij o dogajanju na cestah, za katere je zadolžen. 

Imenuje se oseba, ki bdi nad stanjem cest v KS MG, to je Platovnjak Stanko. 

 

Predsednik predstavi še planirane in nerealizirane zadeve: 

- Sanacija po neurju, ki je še ni zaključena: Zavoj – Škoberne, Mala Breza – Olešče, Modrič – 

Bolčina; 

- Sanacija že asfaltiranih cest: Trojno – Deželak, Reka – Klanc, Reka – Zapotok, 

- Marija Gradec – Bukovje (sanacija in modernizacija) 

- Lahomno – Lahomšek 

- Šempeter – Olešče (asfaltiranje dela, ki še ni) 

- Lahomšek – Golob 

- Teržan (asfaltiranje) 

- Reka – Padež 

- Modrič – Zorko 

- Plazovje – Zabrež 

 

Predsednik pove, katere ceste so v postopkih kategorizacije: 

- Veterinarska postaja – Čater 

- Stopce – Harje 

- Harje – Vidic 

Renata Dermota še doda, da je bil že v prejšnjem mandatu podana pobuda za odmero ceste Reka – 

Njivice. 

 

Predsednik še pove, da se naj bi letos uredil vodovod do Lahomske gore iz Trojnega navzdol. 

Platovnjak Stanko pove, da je tudi Padež še brez javnega vodovoda in Deželak Uroš doda, da tudi 

Zapotok na Reki. 

 

Predsednik poroča, da je v občinskem planu tudi pločnik čez klanec pri cerkvi na Marija Gradcu (s 

strani občine se pridobivajo zemljišča), predvideva se gradnja povezovalne ceste Čater – 

veterinarska postaja (širina 6 m s parkiranjem ob strani). 

 

Renata Dermota pove, da so v Oleščah podstavki za komunalno zbirališče za steklo postavljeni, 

nima pa zadnje informacije, če je zbiralnik tudi že nameščen. 

 

Predsednik poroča, da se bo delala kanalizacija Marija Gradec  - Lahomno do Starca ter do 

Holcerja, mimo Pirc do Zalokarja. 

 

Predsednik še pove, da so dediči Bartolovega posestva pripravljeni prodati zemljo in da je delno ta 

zemlja predvidena za gradnjo, zato je potrebno občini podati pismeno zahtevo za odkup. 

 

Predsednik še pove, da je že prejšnji svet KS MG sprejel sklep, da se mora teniško igrišče 

nadomestiti v območju KS MG in če ne, potem se naj 290.000 tisoč nameni v nakup Bartolove 

zemlje. 



 

Predsednik še pove, da KS MG nima logotipa, ostale KS ga imajo. Tudi nimamo krajevnega 

praznika. 

 

Sklep št. 3: Sklican bo zbor krajanov, izdelan logotip in določen bo krajevni praznik. 

 

Sklep št. 4: Če je društvo s sedežem v Marija Gradcu in je neprofitno, lahko najema prostore 

Kulturnega doma Marija Gradec zastonj oz. proti minimalnemu plačilu (za stroške čiščenja). 

 

Sklep št. 5: Za nadzorni svet se poleg Čižek Rajka in Ojsteršek Stanka imenuje Martina Brečka. 

 

 

K četrti točki - Pobude in predlogi članov sveta KS MG 

 
Podana je bila pobuda, da se cesta Trojno – Gabrno (cca 500 m) vzdržuje – kritičen odsek v križišču 

je potrebno sanirat. 

 

Cepuš Matjaž poda pobudo, da se pri izvajalcu reklamira sanacija asfaltirane ceste, saj že vmes 

raste trava. 

 

 

 
 
 

Zapisala tajnica sveta KS                                                        Predsednik sveta KS 

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


