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                                  ZAPISNIK 9. SEJE SVETA KS MARIJA GRADEC 

 

 

Dne 28. 10. 2021 je v domu kulture Marija Gradec potekala 9. seja (3. v letu 2021)  sveta Krajevne 

skupnosti Marija Gradec. Vabilo s predlaganim dnevnim redom je bilo posredovano preko maila in 

SMS Matjažu Piklu, Olgi Čander, Barbari Jančič in Aljažu Krpiču vsem članom sveta KS Marija 

Gradec. 

 

Prisotni: Renata Dermota, Marjan Salobir, Platovnjak Stanko, Franc Bukovšek, Moškotevc Mitja, 

Uroš Deželak, Olga Čander, Marija Čater, Gorišek Matej 

 

Barbara Jančič, Cepuš Matjaž in Matjaž Pikl so se opravičili. 

 

Predsednik predlaga dnevni red: 

1. Pregled sklepov zadnje seje KS z dne 17.6.2021 

2. Predvidene aktivnosti do konca leta 2021 

3. Razno 

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

 

 

K prvi  točki - Pregled sklepov zadnje seje sveta  

Predsednik poroča: 

- Postavitev oddajnika za telekomunikacije na Vrhu nad Laškem je izvedena. Ni pa še informacije 

ali že funkcionira; 

- Sklep s prejšnje seje (Sklep1: Na Občino Laško se posreduje zahteva za ureditev optičnih 

povezav v KS Marija Gradec in ostalih delih občine Laško) je bil posredovan na Občino Laško, 

prav tako je bil problem izpostavljen županu na seji krajevnih skupnosti. Renata pove, da je bila 

s strani podjetja Rune in predstavniki na občini ob izkopu električne napeljave na Njivicah 

podana informacija, da je podpisana pogodba med Rune in Občino Laško o napeljavi 

primarnega voda optičnega kabla po dolini Lahomnice na Reko in da je plan izvesti projekt v 

letu 2022. Rune je tudi financiral položitev cevi ob električnem kablu na področju Njivic – 

Olešče (sekundarni vod); 

- Sanacija plazu Stopce se je začela; 

- Sklep s prejšnje seje (Sklep2: Na Občino Laško še enkrat posredujemo zahtevo, da se preuči 

postavitev ovir in preglednost ceste pri Pircu) je bil posredovan na Občino Laško, vendar 

posebnega odziva oz. premikov ni; 

- Za javni vodovod za Lahomsko goro (s Trojnega do Aškerca) je že vse pripravljeno, za  

Zapotok in Padež se idejna zasnova še riše, je pa interes samo po dolini Reke. Ko bo idejna 

zasnova zaključeno, se bo kontaktiralo krajane; 

- Cesta Bukovje se odmerja; 



- Cesto Olešče - Petrovo selo sta župana Občine Laško in Štore ogledala; 

- Cesta Modrič – Bolčina -  Zorko je pripravljena, prihodnji teden se asfaltira; 

- Ureditev ceste Radosavljevič se je zavlekla zaradi zamude pri elektru. Preverilo se bo, če bo še 

čas za pripravo na asfaltiranje v letošnjem letu; 

- Cesta Padež - Teršek se je asfaltirala – financirano s strani občine; 

- Cesta Reka - Njivice se je asfaltirala  - financirano s strani občine in KS; 

- Gradnja pločnika od Kneza do športnih igrišč je bila zaradi  bolezni prekinjena;  

- Na Občino Laško je bil predan sklep prejšnje seje glede kategorizacije cest (Sklep3: Strokovne 

službe občine Laško se zaprosi za posredovanje ažuriranega seznam vseh cest na območju KS 

Marija Gradec, ki so kategorizirane, seznam cest, ki so v kategorizaciji ali odmeri oz. so 

odmerjene. Seznam se pripravlja, bo pa nekaj časa trajalo; 

- Na Občino Laško je bil predan sklep prejšnje seje za hitrostno omejitev (Sklep4: Poda se 

pobuda na Občino Laško za ponovno preučitev hitrostne omejitve s 60 na 30km/h).Pobuda ni 

bila sprejeta; 

- Za postavitev nove kapele sv. Petra  je bila včeraj podpisana pogodba. Dela se bodo pričela 

izvajati; 

- Za parkirišče na Marija Gradcu  (od veterinarske postaje do gostišča Čater) se pripravlja projekt. 

Čaka se soglasje ARSA vezano na odvodnjavanje; 

- Na Svetu krajevnih skupnosti je bila obravnavana pobuda za zmanjšanje števila volilnih enot v 

KS. Večina KS je bila proti zmanjšanju števila enot, končno odločitev sprejme občinski svet; 

- Na Svetu krajevnih skupnosti se je obravnaval tudi odlok o financiranju KS. Predlog, da bi 

število prebivalcev pri financiranju imelo večjo težo kot velikost teritorija ni bil sprejet. Z 

velikostjo teritorija KS se uravnava demografski korektiv. V tem mandatu ostane financiranje 

KS enako;   

- Na naslednjo sejo bomo povabili tudi predstavnika policije; 

- Srečanje krajanov je zaradi strogih Covid razmer in plačljivosti elaborata za PCT ukrepov s 

strani ZD Laško (1.000,00 EUR) odpadlo; 

- Prošnje za dostavo gramoza posameznim krajanom so bile realizirane; 

- Župan si je skupaj s predsednikom 27.9. ogledal igrišče na Marija Gradcu, traso za pločnik in  

parkirišče, kje naj bi potekala cesta skozi vaško jedro (se je strinjal, da se cesta spelje ob potoku 

in da bo vzpostavil kontakt z direktorjem direktorata za vode), cesto Bezgovje – Olešče in 

obljubil, da bo preplaščeno do odcepa za Malo Brezo letos ali drugo leto, križišče pri Bobek in 

se strinjal, da se hlev podre in cesta razširi z avtobusnim postajališčem in uredi igrišče na 

sedanji lokaciji;  

- Imel smo tri neurja. Junija, julija in konec avgusta. Delno je občina že pokrila sanacije.  

- Cesto Banovič proti Gabernem se bo pogledalo s strani komisije in gasilcev (ni možno z avtom 

do hiše); 

- Obravnavan je bil projekt za prenovo igrišča na Marija Gradcu (slika na koncu zapisnika). 

Delno se bo še prilagodil.  

- Podana je bila vloga za prevzem najema pisarne v Kulturnem domu Marija Gradec kot poslovni 

prostor – delo z računalnikom. 

Sprejet je bil sklep: 

Sklep1: Prošnji za najem pisarne se ugodi proti plačilu najemnine.  

- Ob asfaltiranju odcepa Modrič se je pojavila dodatna potreba oz. je bilo obljubljeno že pred leti, 

za asfaltiranje 130 m odmerjene ceste; 

Sklep2: Asfaltiranje 130 m se dodatno izvede. 



 

K drugi  točki - Predvidene aktivnosti sveta KS do konca  2021 

 

Predsednik poroča: 

- Knjiga o Marija Gradcu je v nekje 90% napisana; 

- Konec leta je predvidena še ena seja; 

- Prejeli smo še nekaj vlog za pesek, ki se bodo realizirale v prihodnjih tednih; 

 

Poda se zahteva za odmero/kategorizacijo in sicer: 

- Kategorizacija in odmera ceste Trojno – Handil 

- Odmera Trojno - Bouhan 

- Odmera Radoblje - Padežnik  

- Odmera Olešče – Marot (Petrovo selo)   

- Kategorizacija in odmera in sprememba iz gozdne v javno pot Modrič - Leban 

- Kategorizacija in odmera Stopce - Harje povezava 

- Odmera Mala Breza preko Olešč do Gunzek  

- Odmera Marija Gradec – Gorišek  

- Odmera Trojno - Deželak 

 

 

K tretji  točki - Razno 

 

Marija vpraša, če se je kaj dogovorilo za pohodno pot do plezališča nad Bukovjem. Predsednik 

pove, da je pot evidentirana po liniji plezalcev, da je tudi interes s strani turističnega društva, 

ureditev pa mora izvesti Stik Laško. 

 

Uroš poda predlog za zamenjavo žarnic na razsvetljavi kulturnega doma. Predsednik pove, da bo o 

tem govoril z izvajalcem.  

 

Mitja preda prošnjo krajanke za krpanje ceste Tevče skozi vas. Predsednik pove, da bo realizirano. 

 

Na Komunalo Laško se poda pobuda za čiščenje pločnika na Marija Gradcu. 

 

Predsednik še pove, da se dela projekt za prenovo državne ceste v Tevčah od križišča za Šentlenart 

do odcepa za Šempeter. 

 

Uroš opozori na vzpostavitev prvotnega stanja ceste proti Stopcam. Predsednik pove, da se je 

monitoring zatečenega stanja ceste izvedel in da se bo stanje ceste ob sanaciji plazu Stopce sproti 

pregledovalo in slikalo, vse poškodbe pa v celoti sanirale.   

 

Občinski štab CZ je posredoval prošnjo za imenovanje poverjenika CZ za KS Marija Gradec in 

njegovega namestnika. Do sedaj je bil poverjenik g. Klezin Andrej, njegov namestnik pa g. 

Hriberšek Peter. Oba sta na občinski štab podala prošnjo, da se ju razreši. Opravljen je bil razgovor 

z dvema kandidatoma, ki sta oba pristala na sprejem funkcije. 



Svet KS Marija Gradec je sprejel SKLEP: Za poverjenika CZ za KS Marija Gradec se imenuje 

Janko Ojsteršek, Marija Gradec 16, Laško, za njegovega namestnika pa Miha Jarm, Plazovje 4, 

Laško. 

 

Tajnica sveta KS                                                                     Predsednik sveta KS 

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


