Zapisnik tretje redne seje sveta KS Marija Gradec, ki je bila 19.12.2014 ob 17.00 uri
v prostorih KS Marija Gradec.
Pod 1. točko, pregled in realizacija sklepov prejšnje seje, je predsednik Brečko Martin podal naslednja
pojasnila:
 za upravljanje zimske službe za sezono 2014-2015 smo se odločali med dvema ponudbama,
Komunale Laško in Hercog Ferdinandom. Odločili smo se za Hercog Ferdinanda, ker je bil
ugodnejši.
 na prejšnji seji je bilo podano s strani Rajka Radosavljeviča, da g. Klinar ne bo upravljal
zimske službe. Ob kasnejših preverjanjih je bilo ugotovljeno, da bo to delo upravljal tudi v
naslednji sezoni.
 izpostavljen je bil tudi problem ceste v Modriču pred Kapilarijem. Ta zadeva se je sanirala
ob pomoči Komunale Laško, ki je opravila zemeljska dela, ter Krajevno skupnostjo, ki je
uredila potrebno gramoziranje.
Pod 2. točko, plan aktivnosti za leto 2015, so bili s strani predsednika podani naslednji predlogi:
 spomladansko gramoziranje najbolj potrebnih JP (Šempeter)
 čiščenje vodnih zadrževalnikov mulja v Radobljah (vodno soglasje velja samo še za leto 2015)
 na podlagi višine sredstev iz Občinskega proračuna, ostanka denarja od zimske službe in ostalih
predvideni stroškov v KS, ter pobud krajanov za sofinanciranje podlage, bomo
izbrali ustrezne ceste za asfaltiranje.
 pridobiti projekt za cesto v Gabrnem (Kovač-Grgorič)
 ureditev kapelic na Marija Gradcu
 dati pobudo Občini Laško za odkup Turkove hiše za kasnejšo ureditev cestne infrastrukture,
ter vaškega jedra
 nadaljevati s cestno razsvetljavo v Tevčah
 asfaltiranje preostalega makedamskega dela ceste Reka-Ojstro
 sanacija plazu na JP Olešče-Petrovo Selo
 nadaljevati z vodovodom v Bukovju ( reševanje problema z stranko glede trase)
 asfaltiranje preostalega makedamskega dela ceste Tevče-Šempeter
 nadaljevati obnovo Kulturnega doma na Marija Gradcu
 sponzoriranje pohoda po Trških poteh
 pomoč Kulturnim društvom
 itd...
Pod 3. točko, dogovor o novem članu Nadzornega sveta, je predsednik opravil formalni
razgovor s Srebot Matejo, ki je v to funkcijo privolila. Predlog je bil dan na glasovanje in
z vsemi glasovi ZA, je bil sprejet naslednji sklep:
sklep št.1.
Za članico Nadzornega sveta je izvoljena Srebot Mateja Gabrno 11. Laško.
Pod 4. točko, razno, je bil podan predlog, da bi bilo pametno urediti cestno povezavo med mostom
na vrhu Marijagraškega klanca ( Ulčev most) , mimo Kovača ter Bezgovšek Marka, do domačije
Pirc, oziroma do ceste Laško-Trojno.
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