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                                  ZAPISNIK 12. SEJE SVETA KS MARIJA GRADEC 

 

 

Dne 27. 09. 2022 je v domu kulture Marija Gradec potekala 12. seja sveta Krajevne skupnosti 

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

Matjažu Piklu, Olgi Čander, Barbari Jančič ter vsem članom sveta KS Marija Gradec. 

 

Prisotni: Renata Dermota, Marjan Salobir, Franc Bukovšek, Moškotevc Mitja, Uroš Deželak, Olga 

Čander, Marija Čater, Gorišek Matej, Cepuš Matjaž in Matjaž Pikl. 

 

Odsotni: Platovnjak Stanko. Barbara Jančič in Mateja Srebot sta se opravičili.  

 

Predsednik predlaga dnevni red: 

1. Pregled dela v obdobju od zadnje seje sveta 

2. Organizacija srečanja krajanov KS MG 

3. Aktivnosti do konca leta 2022 

4. Razno 

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

 

 

K prvi  točki - Pregled dela v obdobju od zadnje seje sveta 

Predsednik poroča: 

- sanacija plazu Stopce še ni čisto zaključena, na objektih se pojavljajo nove razpoke.  

- glede postavitve hitrostne ovire pri Pirc s strani občine nismo prejeli dodatnih obrazložitev. 

Podajamo še posebej zahtevo, da se na to odgovori oz. poda strokovno mnenje. 

- Vodovod Trojno Aškerc - ponudba je bila na občino že podana (500-600 m vodovoda) 

- Projekt Rune: Matjaž poroča, da je bila s strani občine ponovno podana urgenca in da se 

pričakuje, da do naslednjega tedna do občinske seje prejmejo odgovor; predsednik doda, da je 

bila podana tudi pobuda za rešitev telekomunikacijskih povezav na Telekom Celje. Uroš 

Deželak tudi doda, da je sklenjen dogovor z občino, da podajo pobudo na A1 za pokritje 

območja KS Marija Gradec s 5G signalom. 

- Vodovod Zapotok Padež je v zaključni fazi. 

- Predlagane odmere cest se izvajajo. 

- Predlog za zmanjšanje volilnih enot ni bil sprejet na občinskem svetu; Matjaž Pikl dodatno 

pojasni, da je velik problem že pri sestavi volilnih odborov. 

- Glede ureditve tematske poti se stvari še urejajo. 

- Predlog, da se sredstva iz participativnega računa porabijo za otroško igrišče, je bil sprejet in 

tudi že realiziran. 

- Tekmovanje za najbolj urejeno vas, zaselek, hišo je odpadlo, saj ni bilo dovolj predlogov. 

- Asfaltiranje ceste Plazovje-Radosavljevič-Bučar je bilo realizirano. 



- Preplastitev cest Lahomno-Frece, Lahomno-Lahomšek, Reka-Klanc, Reka-Ojsteršek, Reka-

Zapotok in Tevče-Pfeifer še pride na vrsto. 

- Za cesto Cerar- Gabrno je župan odobril, da se pomaga pri izgradnji te ceste. 

- Glede odvodnjavanja ceste Janc – Ojsteršek  se bo na podlagi pogovorov s krajani seznanilo 

strokovne službe na občinski upravi, da se pripravi projekt. 

- Od Elektra Celje je bil podan odgovor, da je možnosti za postavitev solarnih elektrarn na našem 

območju zelo malo, ker ni ustreznega omrežja. 

- Knjiga, ki jo piše g. Vrščaj je že skoraj napisana. Pred izdajo mora še v lektoriranje. 

- Glede prodaje Bartolove parcele se sedaj stvari odvijajo bolj optimistično, saj so lastniki 

pripravljeni prodat in našel se je tudi investitor za dva stanovanjska objekta s po 6-8 stanovanj. 

 

 

K drugi  točki - Organizacija srečanja krajanov KS MG 

 

Srečanje krajanov bo ob praznovanju Lepe nedelje na Marija Gradcu, ki bo  organizirana 9. 10. 

2022 s strani Župnije Laško, Zveze kulturnih društev Možnar, Kulturnega društva Anton Tanc ter 

Krajevne skupnosti Marija Gradec. Po sveti maši ob 10:30 bo procesija ob novih kapelicah in nato 

druženje krajanov Marija Gradca pri gostilni Čater. Obrtniki, turistične kmetije in nosilci 

dopolnilnih dejavnosti z območja KS Marija Gradec bodo povabljeni k postavitvi stojnic. Vabila 

bodo preko pošte poslana vsem gospodinjstvom na območju KS Marija Gradec.  

 

Poda se vloga za pridobitev sredstev za organizacijo prireditve. KS prav tako prijavi prireditev na 

občini.  

 

K tretji  točki - Aktivnosti do konca leta 2022 

 

Otvoritev igrišča Dragič je bila izpeljana, se je pa pojavilo precej problemov oz. je bilo potrebno 

precej angažiranja, da se je vse uredilo in še bo potrebno urediti t.i.  pametno klop oz. vzpostaviti 

aplikacijo Dragičevih igrišč. Matej Gorišek izpostavi, da ni urejenih sanitarij in da na otroških 

igralih ni vijakov oz. niso bili privijačeni. Predsednik pove, da je bila otvoritev vezana zgolj na 

Dragičevo igrišče in KS MG ni bila vključena. Vezano na otroško igrišče, zmanjšano teniško igrišče 

ter balin stezo je tako in tako potrebno še uskladiti zahteve, dogovoriti, kdo bo upravitelj in v sklopu 

tega bo potrebno dogovoriti tudi sanitarije. Predsednik pove, da naj bi bilo to izvedeno drugo leto. 

 

Za parkirišče od veterinarske postaje do Čatra je bil narejen že drugi projekt in predan v potrditev 

spomeniškemu varstvu ter vodarjem, kar je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

Izgradnja parkirišča je pogoj za pričetek gradnje ceste mimo kulturnega doma Marija Gradec. 

 

Preplastitve cest Reka- Požnica ter Bezgovje- Olešče so bile obljubljene. Upamo, da se bo to 

zgodilo še letos. Matjaž Pikl nima dodatnih informacij glede tega. 

 

Projekt za Most Tevče– Pfeifer je narejen, čaka se še na soglasje od vodarjev in vmes je prišel še 

projekt rekonstrukcije ceste in bila je podana pobuda, da se en priključek z glavne ceste ukine ter 

uredi en na sredini (se ukine otok). 



Ureditev kanalizacije Lahomšek-Marija Gradec stoji, ker so prejete ponudbe znašala dvakrat več 

kot je bilo predvideno. Za kakšno leto ali dve se bo realizacija zamaknila. 

 

Cesta Olešče-Petrovo selo je kategorizirana do zadnjega objekta, naprej pa je gozdna cesta. Župana 

obeh občin sta si jo pogledala. Cesta je sedaj v fazi odmere, kar je predpogoj za asfaltiranje.  

 

Matjaž Pikl pove, da je bil na komunalnem odboru izpostavljen problem zaradi osvetljevanja igrišča 

na Marija Gradcu. Predlagano je bilo, da čas osvetljevanja skrajša sedaj v jesenskem oz. zimskem 

času. spremeni.   

 

Prepust na cesti Reka – Njivice. Predsednik je podal prijavo na občino in šla zadeva v program 

sanacije. Luknja je čedalje globje, prepust se je razklenil. Opozarja, da je zelo nevarno. To se je 

zgodilo v času sanacije te ceste, je prišlo do tega udora.   

 

Olga Čander opozori, da se luknja na cesti do Gunzek v Oleščah povečuje in da je zelo nevarno, da 

pride do kakšne nesreče. Predsednik pove, da je bila razpoka ogledana in je v reševanju. 

 

Olga Čander opozori tudi na poškodbo ceste do Šempetra. Predsednik pojasni, da je bila poškodba 

že sanirana.   

 

Mitja Moškotevc opozori skrite robnike ob cesti takoj nad  »Škrijerjevem kozolcem. 

 

Marija Čater opozori na nevarnost, ki jo povzroča razpadajoč Bartolov objekt in ogroža stanovalce.  

 

Matjaž Cepuš opozori na hudo razpoko na cesti. Predsednik pove, da je bila ogledana. 

 

Renata Dermota opozori na še vedno neurejeno zemljišče oz. graben ob cesti v Oleščah – Njivice. 

Predsednik pove, da je na občino bila podana zahteva za ureditev. Problem bo, če bo potrebno 

pridobiti soglasje od vodarjev. 

 

Mitja Moškotevc opozori na še vedno neurejen problem glede postavitve avtobusnega postajališča 

pri Bobek, kjer bi bilo potrebno kupiti 70 m zemljišča od ARSO.  To problematiko je potrebno 

ponovno izpostavit in pridobiti odgovor od občine, kako je glede nakupa zemljišča.   

 

Mitja Moškotevc opozori na problematične robnike pri ovinku pri gostilni Čater, saj je ovinek 

preoster za avtobuse in je potrebno zapeljati čez robnike, kar povzroči poškodbe na avtobusih. 

Robnike bi bilo potrebno odstraniti. 

 

 

K četrti  točki - Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. Matjaž  Pikl se zahvali  štiriletno sodelovanje.  

 

 

Tajnica sveta KS                                                                     Predsednik sveta KS 

Renata Dermota                                                                      Marjan Salobir                                                                                           


