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                                  ZAPISNIK 6. SEJE SVETA KS MARIJA GRADEC 

 

 

 

Dne 22.6.2020 je v domu kulture Marija Gradec potekala 6. seja (1. v letu 2020)  sveta Krajevne 

skupnosti Marija Gradec. 

 

Prisotni: Renata Dermota, Marjan Salobir, Gorišek Matej, Cepuš Matjaž, Srebot Mateja, Platovnjak 

Stanko, Marija Čater, Franc Bukovšek, Moškotevc Mitja, podžupan Pikl Matjaž, Olga Čander. 

 

Predsednik predstavi dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov na zadnji seji sveta KS 30.12.2019 

2. Pregled realizacije proračuna  

3. Aktivnosti in naloge sveta KS v letu 2020 

4. Razno 

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

 

 

K prvi točki - Pregled realizacije sklepov na zadnji seji sveta KS 30.12.2019 

Predsednik poroča: 

- končana je asfaltna preplastitev ceste Lahomšek – Golob in Trojno – Gabrno; nedokončana so 

dela v izmeri 100 m2 v vasi Trojno in reklamacija na odseku Trojno - Grič, kar je bilo 

obljubljeno že od marca. V kolikor ne bo urejeno, bodo podane negativne reference izvajalcu in 

vnovčena bo bančna garancija; 

- končana je bila preplastitev ceste Hrastnik – Kladnik (financirala občina); 

- izvedene so bile delne preplastitve cest Lahomšek – Trojno, Laško – Gabrno in preplastitev 

Lahomno – Reka; 

- izvedena je bila preplastitev ceste Lahomno – Stopce; 

- izvedena je bila prva faza meteorne kanalizacije Lahomšek – Marija Gradec; financirano je bilo 

s strani občine; druga faza je planirana v jesenskem času; 

zimska služba 2019 -2020 se je izvajala s strani Komunale Laško; KS Marija Gradec je ostalo 

za cca 3000 € in podan bo predlog, da se sredstva koristijo za priprave cest, ki se bodo 

asfaltirale v letu 2020 

 

Matjaž Cepuš izpostavi, da je cesta, kjer se je prožalo kamenje sicer prevozna, vendar kamenje ni 

odstranjeno prav tako tabla za neprevoznost. Predsednik predlaga, da se poda pobuda, da geolog 

še enkrat preveri stanje. 

 



Na prejšnji seji je bil izpostavljen dolgotrajen postopek kategorizacije. Podžupan pove, da so 

trenutno v postopku kategorizacije ceste Sopota - Tevče, dva odseka v Marija Gradcu ter cesta 

Veterinarska postaja – Čater.  

 

Predsednik pove, da je 5 odsekov s področja KS Marija Gradec planiranih za dvoletni program 

asfaltiranja, torej leto 2020 in 2021 (za cca 45000 €).  Podžupan pove, da bi se bo avgusta naredila 

prva runda, septembra in oktobra pa naj bi bil končan dvoletni program. Drug teden naj bi bil 

sestanek z izvajalcem in KS bo obveščena o terminu izvajanja na svojem območju. 

 

Podžupan pove, da je za oddajnik za telekomunikacijo pridobljeno zemljišče na Vrhu pri Laškem in 

sedaj se pridobiva gradbeno dovoljenje in plan je, da se postavi še letos. 

 

 

K drugi točki - Pregled realizacije proračuna  

Stanje na računu je nekaj čez 15000 €, med največjimi stroški v tem času: 

- 1400 € kurilno olje 

- Vzdrževanje cest – ob sanaciji dvorišča še en del cesta Tevče – Hrastnik 

- Vzdrževalna dela na domu kulture (beljenje, čiščenje peči,….) 

Največ sredstev se bo namenilo pripravam cest za asfaltiranje.  

 

Predsednik pove, da so občani imeli možnost predlagat investicije v okviru participativnega 

proračuna, v okviru katerega vsaka KS lahko koristi do 10000 €. Razpis je bil objavljen v biltenu. 

KS ni bila posebej obveščena. Krajani z območja KS MG niso podali nobenega predloga.   

Podžupan pove, da roki, ki so veljali, so se zaradi epidemije podaljšali in da  je bil razpis namenjen 

krajanom in ne KS. Največ predlogov je bilo za asfaltiranje cest, kar pa ni namen tega razpisa. 

Predvideno je bilo, da se podajo trije predlogi po KS in da nato KS izbere tri predloge, ki bi šli na 

glasovanje.  Predlogov je sedaj manj. KS so že podale mnenja in glede na majhno število predlogov 

glasovanja verjetno ne bo.  Za naslednje leto bo razpis objavljen že v oktobru.  

Predsednik pove, da bo podal pripombo na seji predsednikov KS Marija Gradec glede 

neobveščenosti KS in pozove tudi občinske svetnike, da to izpostavijo. Predsednik tudi izpostavi, 

da je sej predsednikov KS veliko premalo, da bi lahko predsedniki konstruktivno sodelovali pri 

nekaterih odločitvah oz. predajali mnenja krajanov na občino. 

 

 

K tretji točki - Aktivnosti in naloge sveta KS v letu 2020 

 

Predsednik poroča: 

- kar se tiče igrišča Marija Gradec še ni vse dokončano, podrla se naj bi še tribuna in tam naj bi 

bilo okrnjeno igrišče; je še nekaj problemov, kot npr. da ni primernega vhoda; potrebno je 

preplastiti asfalt; izpostavljen je bil problem manjšega števila parkirišč; ko bo lastništvo ceste 

urejeno – preneseno na občino, se bo uredil prometni režim – zamenjava prednostne ceste; 

igrala se bodo namestila nova, tudi fitnes na prostem; balinišče naj bi ostalo, ter koš in en gol.  

- glede novega športnega igrišča na Lahomnem »pri Bobek« je problem, da celotno zemljišče ni 

zazidljivo, je kmetijsko; podana je bila pobuda, da se zemljišče prekategorizira; »pri Bobek« je 

predvidena nova avtobusna postaja, vendar ni mogoče pridobiti dovoljenja zaradi pribrežnega 



pasu; predsednik pove, da je 30 m od mosta javno dobro, da tam bi se lahko uredila avtobusna 

postaja; Moškotevc izpostavi problem izstopa otrok s šolskih avtobusov, ko se vračajo iz šole in 

prečkajo glavno cesto na ovinku in na križišču; poda se pobuda, da se prouči možnost 

razširitve križišča in postavi prehod za pešce; 

- predsednik vpraša ali se je kaj premaknilo naprej glede prodaje posestva Bartol; podžupan pove, 

da kolikor ve, da ne; po OPPN sta na tem delu predvidena dva poslovno stanovanjska objekta, 

ostalo pa ostaja odprto; poda se pobuda za sestanek pri županu; 

- projekt za pločnik od Kneza do športnih igrišč je narejen, pridobivajo se soglasja in naj bi letos 

šlo v realizacijo; 

- povezovalna cesta Veterina – Čater se naj bi uredila letos; 

- parkirišča pri veterinarski se naj bil letos realizirala; 

- predvidena je sanacija kapelice; Kolektor je obljubil, da bodo sodelovali pri izgradnji nove, kar 

je zapisano tudi v zapisniku ogleda izvedenih del; potencialni izvajalci so že podali ponudbe, 

spomeniško varstvo je tudi rešeno; 

- sanacija ceste Radoblje podvoz do vasi v izmeri  900 m2 je predvidena v sklopu občinskih 

asfaltnih del še letos; 

- po občinskem programu asfaltiranja 2020 – 2021 je predvideno asfaltiranje cest Laško – Gabrno 

800 m2, Tevče – Šempeter 720 m2, Lahomno – Reka 1200 m2, Laško – Trojno; 

- po programu KS MG je za 2020-2021 predvideno asfaltiranje 5 odsekov (Lahomno – Tržan 540 

m, Plazovje – Radosavljevič 500 m, Marija Gradec – Vovk 330 m, Lahomšek – Zemljič 300 m, 

Modrič – Bolčina 340 m) 

- v planu za naprej je javna pot Mala breza – Olešče (povezava), Marija Gradec – Bukovje, 

Radoblje – Hriberšek, Radoblje – Padežnik, Trojno – Bovhan; 

- na pohodu po poteh Antona Tanca je bilo 23 udeležencev. Prav bi bilo, da KS promovira in 

sodeluje pri tem pohodu;  

- dana je bila pobuda, da bi se uredila pohodna pot čez Marija Gradec v Bukovje (Karabah) do 

plezalne stene; 

- cesta skozi vaško jedro MG: predvideno je, da bo cesta potekala 7-9 m od Lahomnice, torej na 

sredini in ne bo prostora za vaško jedro. Podana je bila zahteva, da se cesta premakne k 

Lahomnici in da se uredi 40 m škarpe na brežini. Dogovarja se za sestanek z ministrom za 

infrastrukturo; po optimističnem scenariju naj bi se realiziralo drugo leto; 

- na cesti pri Pirc v Lahomšku se je postavila hitrostna ovira – na podlagi dovoljenja direktorice 

občinske uprave. Podano je bilo precej pritožb, prav tako za postavitev plota na ovinku, kjer je 

sedaj ovinek nepregleden.  Podžupan pojasni, da sicer velja splošna usmeritev, da se ovire ne 

postavljajo več. Podana je bila pobuda oz. stališče sveta KS MG je, da naj občina ponovno 

preuči in strokovno obrazloži upravičenost postavitve hitrostnih ovir.  

 

Olga Čander opozori na cesto Bezgovje – Olešče, kje so od Bezgovška naprej velike luknje na 

cesti ter na ureditev ceste do Čander, kjer je potrebno doseči soglasje s KS Šentrupert.  

 

Stanko Platovnjak izpostavi problem na cesti Zavoj -  Škoberne, kjer 5 gospodinjstev nima 

možnosti prevoza s tovornjaki, poleg tega je cesta že skoraj neprevozna in da bo potrebno narediti 

novo cesto. Predsednik poda predlog, da bi bilo smiselno cesto speljati po drugi strani preko 

Tovstega z  ureditvijo gozdne ceste, kasneje pa bi se kategorizirala. Na tem delu so trije lastniki, 

nekaj pogovorov je bilo že izvedenih. 

 



Mitja Moškotevc izpostavi problem parkiranja v Tevčah za ogled slapu Sopota oz. poti»Iz Slog 

v Log« nima urejenega parkirišča. Krajani se pritožujejo, ker se parkira na travnikih.  

 

Mitja Moškotevc še vpraša, kako je s Tevškim mostom Tevče – Fajfer. Predsednik pove, da je v 

planu za letos (iz sredstev za sanacije po neurju).  

 

K tretji točki – Razno 

 

Predsednik poroča, da smo prejeli vlogo oz. opozorilo: 

- za ureditev občinske ceste pri Tušek zaradi plazu (s tem zapisnikom opozorilo predajamo na 

občino) 

-  za poplave oz. zalitje hiš pri Poglajen v primeru večjih vod (izvedel se bo ogled) 

 

Predsednik pove, da bo vodovod Padež in proti Zapotoku vključen v projekt za širitev vodovoda. 

 

Matjaž Cepuš vpraša, če je možno pridobiti mivko in bitumen, da bi krajani sami zakrpali razpoke 

na asfaltu. Predsednik odgovori, da je možno, da se naj sporoči metraža. 

 

Olga Čander opozori na nevarne razpoke na cesti Tevče – Šempeter (nad Sveček). 

 

Srečanje krajanov – ponovno se prijavi na razpis (uredi Dermota), organizacijski odbor, ki je bil 

določen na lanskoletni seji pa pripravi program. Planirano je, da se srečanje organizira 15. avgusta. 

Mitja Moškotevc preveri možnost organizacije na Slogih.  

 

Predsednik pove, da so bili že izvedeni pogovori na temo izdaje knjige o Marija Gradcu.  

Renata Dermota vpraša, kako je s krpanjem starih asfaltnih cest, ki je planirano že več let. 

Predsednik pove, da se bo to uredilo v letu 2021, po izvedbi asfaltiranja predvidenih petih odsekov. 

 

Renata Dermota vpraša, kako je glede internet povezave. Podžupan pove, da je skeptičen glede 

realizacije, da pa se naj bi projekt Rune začel izvajat letos, drugo leto pa naj bi bilo končano. 

Projekt je objavljen na občinski spletni strani, kjer lahko tudi preveriš, ali je posamezno 

gospodinjstvo vključeno v projekt. Gre za evropski projekt, ki bo delno financiran tudi s strani 

operaterjev.  Predvidena je optika in velika hitrost povezave.   

 

Renata Dermota prenese pobudo krajanke za postavitev kontejnerja za rabljena oblačila pri Bobek 

ali na Reki. Predsednik pojasni, da zbiranje rabljenih oblačil ne funkcionira več – shema se je 

sesula. 

 

Franc Bukovšek pove, da bi bilo potrebno urediti križišče na Trojnem, kje je precej blata.   

 

Podžupan pove, da bo v Tevčah od transformatorja naprej in pri cesti za Šempeter zamenjana 

avtobusna postaja. Predsednik predlaga, da se vpraša KS oz. šoferje šolskih prevozov, kje je 

primerno, da se postavijo. 
 

Podžupan pove, da civilna zaščita prevzema črpališče Knez in da so veliki problemi pri 

pridobivanju dovoljenja za uporabo oz. predajo opreme. Glavno črpališče je bilo testirano.  Na 

začetku ograje se dela prostor, kjer bodo skladiščena  protipoplavna sredstva. Na vprašanje ali ima 



to črpališče vpliv tudi na visoke vode na obeh bregovih Lahomnice odgovori, da verjetno ne, da gre 

samo za vode pri Knez in Špec.  
 
 

Zapisala tajnica sveta KS                                                        Predsednik sveta KS 

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


