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                                  ZAPISNIK 3. SEJE SVETA KS 

 

 

 

Dne 16.12.2016 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 3. seja sveta Krajevne skupnosti 

Marija Gradec. 

 

Prisotni: Franc Bukovšek, Ferdinand Hercog, Martin Brečko, Marija Janc, Peter Hriberšek, Marjan 

Salobir, Marija Čater, Kladnik Nestl, odsotni: Renata Dermota, Aljaž Krpič. 

 

 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje 

2. Dela, ki so se opravila v tekočem letu 

3. Plan 2017 

4. Razno 

 

Predsednik pozdravi prisotne, predstavi dnevni red in pozove k potrditvi dnevnega reda. 

 

Sklep št.1.: Z dvigom rok se sprejme predlagan dnevni red. 

 

 

K prvi točki 

Predsednik pozove k podaji morebitnih pripomb na prejšnji zapisnik. Pripomb ni bilo. 

 

Sklep št.2.: Z dvigom rok se potrdi prva točka. 

 

 

K drugi točki 

Predsednik našteje dela, ki so se opravila v tekočem letu: 

 asfaltirala se je JP 702771 Trojno - Čemršnjice, odsek Gabrno - Čemeršnjice v dolžini 580m, 

katero si delimo s KS Laško in sicer vsak do polovice. Dodatno se je asfaltiral tudi dostop do 

vodohrama v dolžini 100m. Otvoritev omenjenega odseka je bila 23.11.2016. 

 asfaltiral se je del LC ceste Tevče - Sv.Peter - Bezgovje in sicer v nadaljevanju od že asfaltirane 

iz smeri Tevč do konca vasi Sv.Peter. Podlago so krili krajani, asfalterska dela pa Občina Laško. 

Gramoz je delno prispevala tudi Komunala Laško. Za preostanek JP 701252 Sv.Peter – cerkev, v 

dolžini 210m, ki je v našem upravljanju, pa je podlago krila KS, stroške asfaltiranja pa smo 

črpali iz fonda, ki je namenjen za asfalterska dela. Otvoritev predvidevamo v naslednjem letu. 

 na že omenjeni LC se je popolnoma renoviral in poasfaltiral del ceste, ki poteka od odcepa za 



Malo Brezo, mimo Stopinška do odcepa JP 701271 Olešče - Mala Breza. Podlago je krila 

Komunala Laško, asfalterska dela pa Občina Laško. Popolna prenova podlage v dolžini 250m, 

katero je krila KS, asfalterska dela pa Občina laško, se je izvedla tudi na JP Olešče-Mala-Breza. 

 na JP Marija Gradec - Bukovje so se izvršila razširitvena dela na treh mestih, katera je izvedlo 

podjetje Šubic. 

 pokrpala se je JP Laško - Gabrno 

 podrla so se drevesa na JP Lahomno - Tovornik, kar je bil pogoj za brezplačen prenos zemljišč, 

po kateri poteka omenjena cesta, Občini Laško. 

 obnovila se je ena od kapelic na Marija Gradcu, vendar ne dokončno. To se bo uredilo v 

naslednjem letu skupaj z drugo kapelico. 

 bil je narejen ogled terena, ki poteka izpod Pirca na Lahomšku pa vse do doline nad Kovačem 

oziroma Fajfarjem. Tukaj ob večjem deževju ali spomladanski topitvi snega nastane hudourniški 

potok, ki zateka v zaledje omenjenih hiš. K sanaciji se bo pristopilo predvidoma v naslednjem 

letu. 

 ogromno dela je bilo pri usklajevanju med projekti in lastniki zemljišč, po katerih bi potekala 

nova trasa ceste, kar je posledica ukinitve nivojskih prehodov preko železnice. 

 

Sklep št.3.: Z dvigom rok se potrdi druga točka. 

 

 

K tretji točki 

Predsednik poroča, da bi se v naslednjem letu dal poudarek na že asfaltirane ceste, ki so potrebne 

temeljitega popravila.:  

 Marija Gradec - Gorišek 

 Lahomno - Mehle 

 Lahomno - Lahomšek 

 Vodišek - Miklavc 

 Reka - Klanc 

 Reka - Dermota 

 Reka - Zapotok 

 Reka - Padež 

 Radoblje - Plazovje   itd. 

 

Planirana so tudi naslednja dela: 

 na JP Gabrno - Trnovc (Grgorič ) se naj bi pričela razširitvena dela po narejenih projektih 

 saniral naj bi se plaz nad Tržanom (JP Lahomno - Lahomšek) v dolžini 30m v obliki 

kamnite zložbe 

 asfaltiranje JP Modrič – Bolčina (Zorko) 

 sanacija plazu na JP Trojno - Gabrno in kasnejše asfaltiranje. Pot uporabljajo šolski 

prevozniki in Komunala Laško, je pa tudi povezava v primeru zaprtja cest v Laškem. 

 dobro bi bilo, da se pridobi še kakšna cesta za asfaltiranje (Radoblje-Padežnik) 

 poskušati vplivati, da se čimprej pristopi k sanaciji LC Lahomno – Reka - Požnica 

 potrebno bo izvršiti spomladansko gramoziranje JP 

 

Sklep št.4.: Z dvigom rok se potrdi tretja točka. 

 

 

K četrti točki 

Predsednik pove, da se bo zimska služba izvajala po ustaljenem dogovoru kot prejšnja leta. Izmed 

dveh ponudb je bila izbrana ugodnejša, to je od Hercog Ferdinanda. 

G.Salobir Marjan obrazloži, da so finančna sredstva, ki so jih vložili v določene odseke, črpali iz 



ostanka prejšnje sezone zimske službe. 

Predsednik poroča, da je prestavil oglasno desko na dogovorjeno vidnejšo mesto skupaj z desko od 

združenja šoferjev in avtomehanikov, ki so se že vselili v našo poslopje. 

G. Hriberšek Peter predloži predlog njegovih krajanov, da bi bilo smotrno narediti, zaradi poplavne 

varnosti, povezovalno cesto med JP Radoblje - Plazovje mimo Terška in bi se nato navezovala na JP 

Marija Gradec - Prtnjak. Mislim, da bi bilo dobro počakati na razplet ureditve nadomestnih poti, 

katere bodo nastale zaradi ukinitve nivojskih prehodov. 

G.Nestl Kladnik poroča o potrebi enega kamiona peska na povezovalni cesti Harje - Stopce. 

Predsednik se na koncu seje zahvali vsem prisotnim,ki so kakorkoli pomogli pri uresničevanju 

zastavljenih ciljev, predvsem Komunali Laško, ki je v letošnjem letu ogromno pomagala, enako tudi 

Občini Laško ter Hercog Ferdinandu za korektno opravljanje svoje službe. 

 

Sklep št.5.: Z dvigom rok se potrdi četrta točka. 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Zapisal predsednik sveta KS 

                                                                                                               Brečko Martin 

 

 

 

 

 


