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ZAPISNIK 
 

 

 

 

4. seje KO MATKE, ki je bila v ponedeljek, 6. Junija 2016 ob 20. uri v 

gasilskem domu v Matkah. 
 

 

 

Prisotni člani KO:        Grenko Janez, Kupec Joži, Govedič Mira, Ramšak Matjaž, Zagožen 

Borut, Baloh Jože, Zagožen Vesna 

Opravičeno odsotni: Podžupan Marjan Golavšek 

Drugi prisotni: Župan Vinko Debelak,  

  

 

 

   

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. Seje KO Matke 

3. Vodovod Goljava 

4. Prometna varnost 

5. Realizacija del v letu 2016 

6. Pobude in vprašanja 

7. Razno 

 

 

 

 

Ad/1 Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost 
 

 

Predsednik je ugotovil, da  je od sedmih vabljenih članov krajevnega odbora prisotnih 7 

članov. Glede na število prisotnih  je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Ad/2 Obravnava in potrditev zapisnika 1. Seje KO Matke 

 
Predsednik je prisotne seznanil z zapisnikom 3. Seje krajevnega odbora. Člani  na zapisnik niso imeli 

pripomb, zato je bil soglasno  sprejet naslednji sklep. 

 
Sklep št. 1 : 
Potrdi se zapisnik 3. seje  krajevnega odbora Matke 

 

Ad/3  Vodovod Goljava 
 

Predsednik  je pod to točko  predal besedo Županu, ki je pojasnil kako potekajo dela za 

izgradnjo vodovoda na Goljavo. Zgrajen je del cevovoda do igrišča kjer bo črpališče. V 

pripravi je projekt za drugi del izgradnje do zbiralnika na Goljavi. Predvideva se ,da bi dela 

stekla še v letošnjem letu. 

Predsednik je župana opozoril,da je v javnem vodovodnem omrežju zopet veliko zraka. 

Župan pojasni,da je predvidena vgradnja večjega zbiralnika pri Likovič kar bi nastalo težavo z 

zrakom v cevovodu odpravilo. 

 

Sklep št. 2 : 

 

Člani odbora so se seznanili z potekom izgradnje vodovoda na Goljavo in  z aktivnostmi 

za odpravo zraka v javnem vodovodu v Matkah 

                                                                                                                                                                                                                  

 
Ad/4 Prometna varnost v vasi 

 
Pri tej točki je predsednik  podal problematiko prometne varnosti v kraju in podal v razmislek 

predlog o namestitvi  hitrostne ovira,ki ni trajen ali postavitev znakov. Po krajši razpravi v 

kateri so sodelovali vsi prisotni so člani  soglasno sprejeli naslednje sklepe. 

 

Sklep št. 3 : 

Vsem krajanom se pošlje obvestilo o  upoštevanju omejitve hitrosti v kraju 

 

Sklep št. 4 : 

Prestavi se znak 40 pri Hrustel nazaj za 45m na bolj vidno mesto ter montaža dodatne 

table Pozor radar meritev hitrosti,ter pri Senčar Viliju. 

 

Sklep št. 5 : 

Odstranitev vej in drevja  ob cestišču v kraju ,da se zagotovi večja preglednost 

 

Sklep št. 6 : 

V križišču pri Vračko je potrebno urediti bankino,problem bankina je nižja in 

predstavlja veliko nevarnost za udeležence v prometu. 

 

 

 



 

 

 

Sklep št. 7: 

Proti domačijama  Rakun in Baloh postaviti tablo slepa ulica 

 

Sklep št. 8: 

Obnovit je potrebno zaščitno ograjo ob cesti na Hom nad domačijo Rakun 

 

Sklep št.  9: 

V mesecu juniju se v kraju namesti radar 

 

Sklep št.  9: 

Družini Vodovnik je potrebno posredovati odgovor na njihovo vlogo za postavitev 

hitrostne ovira. 

 

 

Ad/5  Realizacija del v letu 2016 

 
Predsednik in župan sta predstavila dela,ki so v kraju že bila izvedena in katera so še predvidena. 

dela,ki so predvidena so: 

• Obnova in preplastitev ceste Matke Mrzlica in asfaltiranje odcepa proti Germadnik za ta dela 

je bil opravljen razpis in dela naj bi stekla konec meseca Junija. 

• Vodovod Brda – čaka se na soglasja krajanov da se izvedejo priključki na vodovod 

• Postavili se bodo dve luči za javno razsvetljavo ob cesti Hribar – Govedič 

• Makadamski  del ceste proti Homu se sanira z vgradnjo  gramoza ter betoniranje ovinka pod 

domačijo Brezovar 

• Vodotok Kolje  se sanira na delih kjer voda zajeda v brežino,dela se izvedejo v okviru 

izgradnje vodovoda  

• Telekom izvaja dela na polaganju  optičnega kabla z deli so v Šeščah, V Matkah naj bi bili do 

konca julija 

• Telemach je zamuja z vzdrževanjem sistema CATV pri hiši Breznikar Jaka 

• Montaža antene za boljši signal mobilne telefonije  ni predviden 

• V pripravi je sprememba prostorskega načrta občine, krajevni odbori bodo dobili v vpogled 

predloge sprememb, ki so jih podali občani do katerih se bodo opredelili in podali svoje  

predloge in pripombe. 

 

Ad/6  Pobude in vprašanja 

 
 Predsednik je pod to točko pozval prisotne člane,da podajo svoje pobude in vprašanja. 

Ramšak Matjaž predlaga: 

da se v izvedbo  manjša dela v občini vključi izvajalce  iz občine 

 

Kupec Jože je postavil  dva vprašanje: 

Kako je z odmero cest?  in  

ali je možno nameniti več sredstev iz občinskega proračuna za zaščito pred škodo,ki jo povzročajo 

divji prašiči? 

 

Odgovor župana: Na odmeri je bilo narejenega že veliko in,da se na tem dela še naprej in je v letu 

2016 namenjeno 20.000 evrov. Ter da ni nevarnosti,da bi katera koli cesta izpadla iz kategorizacije. 

Nekateri odseki se bodo odmerili skupaj z gradnjo kanalizacije 

Glede škode po divjih prašičih pa predlaga,da na naslednjo sejo Ko povabijo predstavnike LD iz Griž.  

 

 



 

 

 

 

 

Zagožen Vesna je postavila vprašanje: 

 

Kako je z sanacijo hriba pri Grenkot-Zagožen? 
Odgovor župana: V sklopu del v Matkah se bo pregledal hrib 

 

Predsednik poda predlog Županu,da se opozori javne delavce, da je potrebno košnjo trave izvajati 

pogosteje kot doslej. 

 

 

 

Ad/6  Razno 

 

 Pri tej točki je predsednik prisotne seznanil z izvajanjem akcije Naš kraj lep in urejen,  prvi 

ogled kraja bo izveden v torek 21. Junija ter da je komisiji potrebno posredovat predloge za 

ogled do ponedeljka 20.6.2016. Zaključna prireditev bo v mesecu novembru. 

Baloh Jože predlaga za ogled Domačije Rakun,Vošnjak, Zaveršnik, Govedič 

Člani so predlagali,da se Elektro Celje opozori, da pospravijo ostanke po opravljenih delih v 

kraju 

O koncu seje je predsednik pozval člane na udeležbo prireditev v okviru občinskega praznika. 

 

 

 

 
Ker druge razprave ni bilo je predsednik sejo zaključil ob 21,10 uri. 

 

 Predsednik KO Matke  

GRENKO  JANEZ 

 


