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                                  ZAPISNIK 4. SEJE SVETA KS 

 

 

 

Dne 15. 10. 2019 je v Domu kulture Marija Gradec potekala 4. seja sveta Krajevne skupnosti 

Marija Gradec   

 

Prisotni:  Čater Marija, Marjan Salobir, Gorišek Matej, Srebot Mateja, Platovnjak Stanko, Deželak 

Uroš, Moškotevc Mitja in Bukovšek Franc 

Odsotni: Dermota Renata in Cepuš Matjaž, oba upravičeno 

 

Predsednik predstavi dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov sprejetih na zadnji seji sveta KS 

2. Pregled realizacije proračuna KS v obdobju 1-9 2019 

3. Izvajanje zimske službe za sezono 2019 -2020 

4. Praznovanje krajevnega praznika 

5. Razno 

  

 

 

AD 1  
 

Pregledani so bili sklepi sprejeti na zadnji seji sveta KS dne 9.7.2019 

 

Člani svet so imeli možnost predlagati morebitne pripombe na Pravilnik o financiranju društev v 

KS Marja Gradec. Ker prisotni člani na Tekst pravilnika niso imeli pripomb je svet soglasno sprejel  

 

sklep št.1 Sprejme se pravilnik o sofinanciranju društev v KS Marija Gradec v predloženi obliki 

 

KS Marija Gradec se je prijavila na razpis Občine Laško za sofinanciranje prireditev v občini Laško 

in bila uspešna saj nam je bilo z Odločbo odobreno sofinanciranje v višini 450 EUR.  

 

Na predlog svetnika g. Cepuš Matjaža je bila sprejeta pobuda za zamenjavo prometnega znaka za 

omejitev nosilnosti na cesti Lahomno – Lahomska gora – Lahomšek namesto teže na os na skupno 

težo.  

 

 

  

 



AD 2 

 

Pregledana je bila realizacija proračuna KS v obdobju 1-9 2019. Ugotovljeno je, da je bilo za 

delovanje KS v tem obdobju porabljenih  cca 15.000 EUR manj, kot je bilo prilivov, ki so se 

nanašali na intervencije ob neurjih, ki so kar trikrat prizadela območje naše KS. Razpoložljiva 

finančna sredstva bodo porabljena za pripravljalna dela pred asfaltiranjem na cesti Lahomšek – 

Golob in Trojno – Gabrno. Sprejet je bil  

 

sklep št.2. Sprejme se informacija o realizaciji proračuna KS Marija Gradec v obdobju 1-9 2019 

  

AD 3 

Predsednik je podal informacijo glede izvajanja zimske službe v KS Marija Gradec v prihodnje. 

Občinski svet je sprejel odločitev, da bo izvajanje zimske službe na vseh krajevnih cestah prevzela 

Komunala Laško, tudi na cestah v KS Marija Gradec. Povedal je tudi, da je dosedanji izvajalec 

firma Hercog odpovedala izvajanje zimske službe in da bo Komunala pridobila nove izvajalce. 

Pripravljen bo izvedbeni plan zimske službe, ki bo podrobneje opredelil izvedbo pluženja in 

posipavanja na posameznih odsekih cest po izvajalcih. Plan bo izdelala Komunala in ga posredovala 

na splet in KS. Sprejet je bil  

 

sklep št.3. Sprejme se informacija o izvajanju zimske službe za sezono 2019 -2020 

 

AD 4         

Za organizacijo praznovanja krajevnega praznika in srečanja krajanov je bil imenovan odbor, ki bi 

naj pripravil program in določil ustrezen datum praznovanja. Prelagani sta bili dve možni lokaciji in 

sicer pri kozolcu na Slogah ter na vrtu pred gostiščem Čater. Odbor je predlagal drugo lokacijo, 

vendar zaradi obsežnega gradbišča v neposredni bližini predlaga tudi, da se srečanje letos ne izvede, 

prav tako pa ne tudi proslava ob krajevnem prazniku. Prireditve se prenesejo v leto 2021. Sprejet je 

bil 

 

sklep št 4:  Srečanje krajanov in prireditve ob krajevnem prazniku se letos ne izvedejo, organizacija 

pa se prenese v leto 2020 

 

AD 5 

 
Prošnja g. Marot Ferda se odobri. 

 

Sklep št.5. Za potrebe krajevne ceste Olešče – Petrovo selo se odobri material za izdelavo 3 kom 

propustov. 

 

V okviru krajevne samouprave in preko svetnikov OS je potrebno zagotoviti, da se v proračuna za 

leto 2020 in 2021, ki sta v pripravi zagotovi, da se v razvojne programe vnese čim več investicij iz 

KS Marija Gradec, ki je v zadnjem obdobju nekaj let izredno zapostavljena. Predlagan je bil 

 

Sklep št.6. V Proračuna občine Laško za leta 2010 in 2021 naj se uvrstijo naslednje investicije iz 

KS Marija Gradec: 

 



1. Ureditev vaškega jedra Marija Gradec, določitev poteka trase ceste ter ureditev brežin 

Lahomnice 

2. Izvedba protipoplavnih ukrepov v Marija Gradcu ob Savinji in obeh bregovih Lahomnice  

3. Nakup posestva Bartol v Marija Gradcu in izdelava OPPN skladno z  dogovorom z lastniki 

zemljišč 

4. Izgradnja ceste Lahomno - Lahomšek 

5. Ureditev ceste Veterinarska postaja Čater in dodatnih parkirišč 

6. Ureditev preostanka športnega in otroškega igrišča v Marija Gradcu 

7. Asfaltiranje krajevnih cest Trojno – Gabrno, Modrič – Bolčina, Lahomšek – Tržan, Radoblje – 

Hriberšek, Marija Gradec – Vovk ….. 

8. Energetska sanacija Doma Kulture v Marija Gradcu 

9. Izgradnja pločnika ob regionalni cesti v Lahomnem 

10. Izgradnja novega športnega igrišča v Lahomnem (Bobek) 

11. Izgradnja nadomestne kapelice sv. Petra v Marija Gradcu 

12. Izgradnja dveh avtobusnih postajališč (Tevče in Lahomno) 

13. Sanacija mostu v Tevčah 

14. Rešitev problematike vodo oskrbe v Lahomski gori, Zapotoku in v Padežu 

 

Prisotni člani sveta so izpostavili tudi naslednjo problematiko, ki jo je potrebno rešiti: 

 

1. Izvedba asfaltne preplastitve v Harju na cesti Hrastnik, Kladnik (odobril že prejšnji svet KS) 

2. Sanirati bankine na klancu Bobek – Reka – obvestiti Komunalo 

3. Obrezati vejevje, ki posega v profil ceste Reka – Požnica – obvestiti Komunalo 

4. Sanirati in preplastiti cesto Trojno – Gabrno, vključno s križiščem v Trojnem 

5. Pokrpati udarno jamo na cesti Reka – Zapotok pri Marot 

6. Prepovedati parkiranje na avtobusnem postajališču pri Mlakarju v Požnici – obvestiti 

Komunalo 

7. Sanirati uradne jame in zagotoviti preplastitev na cesti Trojno – Grič 

8. Sanirati udarno jamo pri Romih v Trojnem 

9. Sanirati stanje bankin po neurjih na krajevnih cestah 

10. Zagotoviti košnjo ob kanaletah v Lahomski gori ter ureditev brežine ceste in vtoka kanalet v 

cevi pri Cepuš   

11. Postavitev znaka za max. dovoljeno težo na cesti Lahomno – Lahomska gora, dopolnilne 

table (dovoljeno za domačine) na znaku pri Kmetič ter postavitev cestnega ogledala pri 

Železnik  

12. Zalitje razpok na cesti Lahomno - Lahomšek  

13. Opozorilo Jazbinškovim glede izpusta vode na Pražnikarje in cesto Lahomno – Lahomska 

gora 

 

Prisotni člani sveta so obravnavali tudi pobudo za uporabo dela športnega igrišča pri šoli na Reki, 

kjer se bo pričela izvajati podjetniška dejavnost in sprejeli  

Sklep št.7 Svet KS Marija Gradec načeloma ne nasprotuje uporabi dela športnega igrišča pri šoli na 

Reki za potrebe dejavnosti najemnika, vendar pa mora biti prej potrjena odločitv o izgradnji 

nadomestnega igrišča (Bobek) 

Zapisal: Marjan Salobir 



                                                                                       


