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Marija Gradec, 09.04.2014 

 
 
 
 

ZAPISNIK 1.  SEJE SVETA KS 
 

 
Dne 09.04.2014 je v kulturnem domu Marija Gradec potekala 1. seja sveta Krajevne skupnosti Marija Gradec.  
 
Prisotni: Peter Hriberšek, Rajko Radosavljevič, Andreja Poţin, Mateja Srebot, Franc Bukovšek,  
Ferdinand Hercog, Renata Dermota, Martin Brečko, Nestl Kladnik, Marija Čater opravičena odsotna 
 
 
Dnevni red: 
1. Pregled sklepov in zapisnika predhodne seje 
2. Poročilo o zimski sluţbi ter popis javnih poti, ki so nujno potrebne gramoziranja 
3. Aktivnosti v KS v letošnjem letu 
4. Dogovor o načinu razgrnitve prostorskega načrta Občine Laško v KS Marija Gradec 
5. Razno 
 
K prvi točki 
Predsednik izroči podpisan zapisnik predhodne seje vsem prisotnim in prisotne pozove k podaji morebitnih 
pripomb. Na sklepe in zapisnik predhodne seje ni bilo pripomb.  
Sklep št. 1.: Sprejme se zapisnik prehodne seje. 
 
K drugi točki 
Krajevna skupnost Marija Gradec (v nadaljevanju KS MG) vzdrţuje 32 km cest, 9 km cest na območju KS MG pa 
je v vzdrţevanju Komunale Laško. Predsednik KS MG predstavi stroške zimskega vzdrţevanja za sezono 
2013/2014. Porabljeno je bilo 25 m³ mešanice gramoza in soli ter 4 m³ peska za makedam. Za posipavanje je bilo 
opravljenih 34,5 ur  ter za pluţenje 36 ur. V poročilo niso vključene ure podizvajalcev. Skupni strošek zimskega 
vzdrţevanja znaša 5721 € (brez podizvajalcev). 
 
Predsednik pozove prisotne k podaji predlogov za gramoziranje cest, ki so tega nujno potrebne. Podani so bili 
naslednji predlogi:  

- Cesta Trojno -  Gunzek – Čemošnjice 
- Trojno 
- Radoblje - Padeţnik  
- Radoblje – Hriberšek  
- Modrič – Bolčina  
- povezava Harje Stopce 

Predlogi bodo obravnavani s strani komisije za komunalno infrastrukturo. Na podlagi njihovih ugotovitev se bo 
izvedlo gramoziranje. 



 

 

 

 
K tretji točki 
 
Predsednik KS MG Martin Brečko predstavi aktivnosti in dela, ki so se izvedla oz. so planirana za letošnje leto.  
 
Na Marija Gradcu se je izvedlo čiščenje zadrţevalnikov mulja na dveh potokih. Stroške čiščenja je v eni tretjini 
krila KS MG, preostali dve tretjini pa Občina Laško in Komunala Laško.  
V Oleščah (Njivice) se je izvedla sanacija dotrajanega mostu.  
 
Predsednik predstavi, da je iz občinskega proračuna za letošnje leto za KS MG namenjenih 22.191,00 €. Ta 
finančna sredstva so namenjena izključno za asfaltno prevleko na območju KS MG kategoriziranih cest.  V 
lanskem letu so ţe bila pridobljena soglasja in predračun za izdelavo podlage za asfalt za kategorizirano cesto 
Olešče – Zeme v dolţini 250 m. Podlaga bo krita z zbranimi finančnimi sredstvi krajanov in drugih pogostih 
koristnikov te ceste. Na določene plazovitem delu ceste je predvidena kamnita zloţenka, katere strošek bo krila 
KS MG.   
 
Preostali del za asfaltiranje namenjenih finančnih sredstev se bo koristilo za asfaltiranje kategorizirane ceste 
Reka – Njivice (Dermota), kjer so vmes v najstrmejšem delu ceste krajani ţe sami financirali in uredili asfaltiranje. 
Preostali del gramozne ceste je dolg 280 m. Podlago za asfaltiranje bodo krili krajani. Tudi na tej cesti bo na 
določenem delu potrebno preprečiti plazenje breţine, kar bo krila KS MG.  
 
Predsednik seznani prisotne, da se bosta na območju KS Marija Gradec asfaltirali tudi cesti Lahomno-Stopce-Vrh 
nad Laškim in cesta MG – Harje - Bukovje (prva etapa do konca vasi, druga etapa potem še naprej), kar bo krito 
iz občinskega proračuna.  Pridobivajo se predračuni za postavitev otroških igral na zato namenjenem delu igrišča 
na Marija Gradcu. V planu je tudi  pridobitev projektne dokumentacije za cesto Kovač – Grgurič.  S strani KS MG 
je bila podana vloga za postavitev ogledal v Radobljah pri vodohramu ter  na cesti Reka - Ojstro pri domačiji 
Škrijar. V letošnjem letu se bo postavila odbojna ograja na cesti Marija Gradec - Gorišek. V letošnjim letu je 
planirana tudi obnova ene kapelice pri Marijini cerkvi na Marija Gradcu ter postavitev javne razsvetljave v kriţišču 
Lahomno/Reka (pri Bobeku)in v kriţišču Vrh nad Laškim/Šentrupert. 
 
K četrti točki 
Predsednik predstavi, da je Občina Laško izdala osnutek prostorskega načrta. Tudi na območju KS MG so 
predvidene določene spremembe. S strani občine je bila podana zahteva, da krajevne skupnosti obvestijo 
krajane o razgrnitvi prostorskega načrta, ki bo potekala v Kulturnem domu 15.4.2014 ob 16.00 uri. V ta namen 
bodo vsako sredo od 18.00 – 20.00 ure odprti tudi prostori na sedeţu KS MG. Obvestilo bo objavljeno na spletni 
strani ter oglasnih deskah na območju KS MG.  
 
K peti točki 
Rajko Radosavljevič prisotne seznani o predlogu krajana iz Plazovja, da bi se organiziral zbor krajanov, na 
katerem bi se krajani lahko seznanili z aktivnostmi v KS MG. Prisotni sprejmejo sklep, da je pred meseci izdelana 
spletna stran sedaj ţe tudi vključena v javno internetno mreţo in tako se bodo krajani lahko seznanjali o aktivnosti 
preko te spletne strani. Novica o objavi spletne strani bo tudi objavljena v Laškem biltenu.   
Franc Bukovšek pove, da se je na cesti Trojno – Čermšnjice pojavil udor ceste (asfalt se poseda), zato bo 
potrebna sanacija. Prav tako je do udora prišlo na cesti Trojno – Klezin - Lokošek. Udora bo preverila komisija za 
komunalno infrastrukturo. 
Na vprašanje Franca Bukovška glede postavitve krajevnih tabel za Trojno, Gaberno in Ojstro predsednik pove, 
da nima novih informacij, da se bo pozanimal na občini, v kakšni fazi je ureditev tega.  
 
Na vprašanje Renate Dermota predsednik pojasni, da vloga za kategorizacijo ceste Dermota-Zajc ostaja, prav 
tako je podana vloga za kategorizacijo ceste od kriţišča do Slapšak. Po natančni preverbi stanja kategorizacije se 
je namreč izkazalo, da je cesta od kriţišča do Dermota ţe kategorizirana, zato je bila ţe podana vloga 
spremenjena in dopolnjena.  



 

 

 

Renata Dermota preda prošnjo krajana za finančno pomoč s strani KS MG za gramoziranje ceste Dermota Zajc. 
Predsednik pojasni, da bo po izvedbi kategorizacije in ob samoprispevku krajana finančna pomoč s strani KS MG 
moţna. 
Renata Dermota povpraša o moţnostih sanacij plazov. Ţe več let nazaj je bila podana zahteva in ţe so bili 
izvedeni ogledi za sanacijo plazu pod Šempetrom. Predsednik pojasni, da se trenutno na območju Občine Laško 
sanirajo samo plazovi, ki ogroţajo objekte. Vloge za sanacijo morajo podati na občino krajani sami. 
 
Mateja  Srebot opozori na izredno slabo stanje ceste Laško – Gaberno. Ker je cesta  v vzdrţevanju pri Komunali 
Laško, bo KS Marija Gradec podala zahtevo na Komunalo Laško. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala tajnica sveta KS                                                         Predsednik sveta KS 
Renata Dermota                                                                       Martin Brečko 

                                                         


