
Zapisnik 11. seje sveta Krajevne skupnosti Marija Gradec 
 

 
Seja je bila dne 21.06.202 v prostorih Doma kulture s pričetkom ob 18,30 uri 
 
Prisotni: 
M.Salobir, S. Platovnjak, M. Gorišek, M. Čater, U. Deželak, M. Srebot, B. Jančič 
ter Robert Bezamovski iz policijske postaje Laško 
 
Odsotni z opravičilom: 
M. Moškotevc, R. Dermota, M. Cepuš, F. Bukovšek, Matjaž Pikl 
 
Točka 1   Pregled sklepov sprejetih na zadnji seji sveta KS Marija Gradec 
 
- Sanacija plazu Stopce še ni zaključena 
- Na občino se še enkrat posreduje zahteva o proučitvi postavitve ovir in preglednosti ceste pri   
domačiji Pražnikar – Pirc na Lahomšku 
- Za vodovod Trojno – Aškerc je vse pripravljeno za izvedbo 
- Projekt RUNE je zamaknjen, zaradi problema pri pridobivanju dovoljenj za infrastrukturno 
izvedbo (ne kategorizirane ceste) 
- Projekt vodovoda Zapotok-Padež je v zaključni fazi 
- Cesta Marija Gradec – Bukovje je v postopku odmere 
- Predlog za zmanjšanje volilnih enot ni bil sprejet 
- V letu 2021 so bili asfaltirani naslednji cestno odseki: Modrič – Bolčina, Padež – Teršek in 
Reka – Njivice 
- Obravnavana je bila tudi pobuda, da se pristopi k ureditvi tematske poti do plezališča nad 
Bukovjem 
 
Točka 2   Varnostne razmere v KS Marija Gradec 
 
Kot predstavnik PP Laško, se je povabilu odzval g. Robert Bezamovski V njegovi pristojnosti 
je tudi pokrivanje področja KS Marija Gradec. Po njegovih besedah, so varnostne razmere v 
naši krajevni skupnosti zadovoljive. V Občini Laško, glede na statistiko, izstopajo na prvem 
mestu tatvine, na drugem mestu je nasilje v družini, sledijo grožnje. Zaznan je tudi porast 
spletnih prevar. Situacija glede prepovedanih drog niha, več je prekrškov kot kaznivih dejanj, 
saj so le ta težje dokazljiva. Prevladuje predvsem gojenje konoplje. Veliko je nasadov skritih v 
gozdovih, zato so informacije krajanov zelo pomembne za zajezitev naraščanja tega problema. 
Prekrški so večji v času prireditev npr. Pivo in cvetje. V zadnjih dveh letih ni bilo smrtnih žrtev 
prometnih nesreč na področju PP Laško. Glede na statistične podatke je alkohol vzrok 10% 
nesreč v prometu. Cesta Laško -Šentrupert je zanimiva za storilce kaznivih dejanj, saj povezuje 
več krajev in je možnost za pobeg večja. Ob cestišču so bili najdeni odvrženi predmeti storilcev 
kaznivih dejanj. G. Bezamovski poudarja, da je res pomembno sodelovanje med krajani in 
policisti. V primeru, da je opažena kakšna sumljiva oseba (npr. Romi), kakšen sumljiv dogodek 
oziroma vse kar nam vzbudi sum na kazniva dejanja, je potrebno to sporočiti na PP, lahko se 
obrnemo tudi na g. Bezamovskega. Anonimnost je zagotovljena. 
 
Točka 3   Poročilo o delu KS Marija Gradec v letu 2022 in predstoječe naloge 
 
- Participativni proračun – g. Salobir je podal predlog, da se sredstva porabijo kot prispevek 
za otroško igrišče v Marija Gradcu. Predlog je bil sprejet, dela se že izvajajo. Otvoritev igrišča 
bo predvidoma 10.07.2022 
- Končana so dela na kapelici Svetega Petra, organizirana je bila tudi otvoritev 
- Predsednik je prisotne seznanil z vabilom sodelovanje na tekmovanju za najlepšo vas, 
zaselek, hišo in javni objekt 
- Sprejeto je bilo poslovno poročilo za leto 2021 in program dela za leto 2022 



- Asfaltiranje v letu 2022 
Cesta Plazovje –Radosavljevič – Bučar in preplastitev cest 2022: Lahomno-Frece, Lahomno-
Lahomšek, Reka-Klanc, Reka-Ojsteršek, Reka-Zapotok in Tevče-Pfeifer 
- Predsednik je podal informacijo o nadaljevanju modernizacije državne ceste skozi vaško 
jedro. Naša prizadevanja, da bi se trasa umestila bolj proti Lahomnici žal niso bila upoštevana. 
Predvideno je, da se bo gradnja pričela v l.2023 
- Ureditev odvodnjavanja ceste Janc-Ojsteršek 
- Podana vloga za ureditev ceste Cerar-Gabrno (županov urad) 
- Na ELEKTRO Celje preveriti kako je z možnostmi za postavitev solarnih elektrarn po naseljih 
v naši KS 
-Knjiga, ki jo piše g. Vrščaj bo končana predvidoma do konca junija 
-Grb je že narejen 
-Bartolove parcele – na Občini Laško so potekali pogovori in obeta se, da bo v prihodnje 
pristopila k rešitvi situacije, saj bi bilo škoda, da zamudimo priložnost za gradnjo več 
večstanovanjskih objektov, ki jih v Laškem zelo potrebujemo 
 
Točka 4  Dogovor o izvedbi srečanja krajanov KS Marija Gradec 
 
Izvedba srečanja krajanov in praznika KS je načrtovana. Točen datum izvedbe bo določen 
kasneje. Organizacijski odbor je bi določen že lani in ostaja isti. 
 
Točka 5  Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 20,00 uri        

                                                                                                       Zapisala:  Mateja Srebot 

 

 


