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                                  ZAPISNIK 3. SEJE SVETA KS 

 

 

 

Dne 15.12.2017 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 3. seja sveta Krajevne skupnosti 

Marija Gradec. 

 

Prisotni: Franc Bukovšek, Ferdinand Hercog, Martin Brečko, Marija Janc, Peter Hriberšek, Kladnik 

Nestl, Renata Dermota, Srebot Mateja, Ojsteršek Slavko. 

Marija Čater, Aljaž Krpič, Marjan Salobir in Čižek Rajko opravičeno odsotni. 

 

Predsednik predstavi dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje 

2. Opravljena dela v tekočem letu 

3. Plan 2018 

4. Razno 

 

Sklep št. 1: Z dvigom rok se potrdi dnevni red. 

 

 

K prvi točki 
Predsednik poroča, da pokrov na jašku proti Lahomski gori še ni zamenjan. Predsednik pozove 

prisotne k podaji morebitnih pripomb k zapisniku prejšnjega sestanka. Pripomb ni bilo podanih. 

 

Sklep št. 2:  
Z dvigom rok se potrdi prva točka. 

 

 

 

K drugi točki 
Predsednik poroča, da planirana dela v letu 2017 niso bila v celoti izvedena. Največji razlog je bil v 

zelo pozni sprostitvi sredstev za asfalterska dela. Asfaltirala se je cesta Modrič – Kapilari. Krpanje 

obstoječih cest pa se ni izvedlo, ker ni bilo dovolj časa in sedaj ni več primeren čas za tovrstna dela.  

Sredstva se bodo prenesla v drugo leto in vse ceste, ki so bile popisane (v zapisnikih prejšnjih sej), 

bodo pokrpane. 

 

Predsednik še poroča, da je na cesti Lahomno-Lahomšek popustila suha zloženka iz kamenja in 

zdrsela na cesto. Naslednje leto se bo izvedla tudi ta sanacija.  

 

Predsednik pove, da so bile na nekaterih javnih poteh zaradi spravila lesa iz gozdov uničene javne 



poti. Dogovori, da so lastniki popravili ceste, so uspeli. V naslednjem letu se bo poskušalo za 

tovrstne poškodbe pridobiti namenska sredstva. Do sedaj se ta sredstva niso črpala  v KS Marija 

Gradec zaradi razdelitve po rajonih. Laški rajon se zajeda tudi v našo KS, sredstva pa koristi KS 

Laško.  

 

Predsednik poroča, da je bila postavljena turistično informativna tabla na Marija Gradcu. Potekajo 

tudi dogovori, da bi se izdale brošure o Marija-Graški cerkvi. Pri trgovini Tevče se je asfaltiralo 

parkirišče. Gre za občinsko zemljišče, zato je dela financirala Občina Laško oz. Komunala Laško. 

 

Sklep št. 3:  
Z dvigom rok se potrdi druga točka. 

 

 

K tretji točki 
Predsednik poroča, da se za naslednje leto planira asfaltiranje ceste Tevče-Rajh.  Cesta je  v 

zaključni fazi kategorizacije. V planu za asfaltiranje sta še krajša odseka: Lahomšek – Lukež 

In Lahomšek – Zalokar. V planu je tudi sanacija plazu Trojno – Gaberno, med drugim tudi zaradi 

povezave šolskih prevozov. 

 

Kladnik Nestl opozori, da popravilo ceste Lahomno – Harje in odcep Harje-Stopce še vedno ni 

realizirano, čeprav je v planu že najmanj dve leti. 

 

Dermota Renata vpraša, kako je z odmero ceste Reka – Požnica, da se uredijo predpogoji za 

preplastitev asfalta in tudi kako je z odmero ceste Reka – Njivice (Olešče). Marija Janc prav tako 

vpraša, kako daleč je odmera ceste Lahomno – Tovornik. Predsednik pojasni, da se glede odmer na 

občini zadeve počasi premikajo, da pa so še vedno v planu. 

 

Sklep št. 4: Z dvigom rok se potrdi tretja točka. 

 

 

 

K četrti točki 
Peter Hriberšek vpraša, če se kaj ureja oz. planira ureditev obvoza med JP Marija Gradec in JP 

Radoblje-Hriberšek v primeru poplav.  Predsednik pove, da potekajo dogovori za ureditev. Prav 

tako za ureditev obvoza s Trojnega do Ulčevega mostu. 

 

Predsednik pove, da je bila vloga za dopolnitev znaka za prepovedan promet na cesti Lahomno – 

Lahomšek predana občini. Znaku naj bi se dodala dopolnilna tabla »razen za krajane«. 

 

Renata Dermota vpraša, kako daleč je zadeva s postavitvijo zabojnikov za ločene odpadke v 

Oleščah. Predsednik pojasni, da se zadeva še vedno rešuje.  

 

Sklep št. 5: Z dvigom rok se potrdi četrta točka. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Zapisala tajnica sveta KS                                                                           Predsednik sveta KS 

Renata Dermota                                                                                         Martin Brečko 

                                                                           


