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ZAPISNIK 
 

6. seje KO MATKE, ki je bila v petek, 30. novembra  2012 ob 19. uri v sejni 

sobi Občine Prebold 
 

 

Prisotni člani KO:        Grenko Janez, Pražnikar Rafko, Govedič Mira, Zagožen Borut, Kupec 

Joži, Vedenik Dušan, 

Opravičeno odsotni: Zagožen Vesna 

Drugi prisotni: Župan Vinko Debelak, podžupan Marjan Golavšek, Zdovc 

Martin,Javornik Dominik, Kač Albin, Ulaga Zlatko   

  

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost 

2. Izgradnja vodovoda BRDA 

3. Težave z oskrbo vode iz javnega vodovod 

4. Proračun občine Prebold za leto 2013 

5. Pregled dela v letu 2012 

6. Razno 

 

Ad/1 

 

Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost 

 

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

članov tako, da je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

Ad/2 

  
Izgradnja vodovoda BRDA 
 

Predsednik  je pod to točko  prisotne člane seznanil z  potekom pridobivanja soglasji 

služnostnih  lastnikov za zemljišča po katerih bo tekla trasa vodovoda. Povedal je da so skoraj 

vsa soglasja podpisana težava je le pri g. Barvarju. 

Kač Albin je v imenu režijskega odbora prisotne seznanil, da  po njihovem  vedenju novi del 

trase naj nebi potekal po zemljišču Brvarja ampak Žgajnerjevih in naj občina to na kartah 

preveri. 

Župan pojasni da bo občina preverila in z lastnikom kateri bo podpisala služnost. Župan je 

prisotne tudi seznanil ,da v kolikor bo vreme dopuščalo bi z gradnjo pričeli čim prej. 

Predhodno se bo izvedel še razpis z izvajalcem del. 



Prisotni krajani zaselka Brda so župana tudi obvestili da g. Bolarič izvaja gradbena dela na 

zemljiščih ,ki za to niso predvidena in so kmetijska. 

 

Sklep št 1: 

Rok za dokončanje izgradnje vodovoda Brda je april 2013 

 

Sklep št 2: 

Kar je manjkajoče dokumentacije bo priskrbela občinska uprava 

 

Sklep št 3: 

Občina naj obvesti pristojne inšpekcijske službe o nedovoljenih gradbenih delih g. Simone 

Bolarič na zemljiščih, ki v prostorskih planih občine niso predvidena za gradnjo objektov. 

 

Ad/3  

 

Težave z oskrbo pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja 

 
Pod to točko je predsednik člane seznanil, da je težava uporabnikov vode iz javnega 

vodovoda večkrat motena na način da je v sistemu zrak. Ta problematika se rešuje že zelo 

dolgo a rešitve še vedno ni.  

Dušan Vedenik je predstavil kronologijo seznanitve z težavo g . Župana  in poskusi reševanja 

te težave , ki krajanom povzroča škodo ob koncu predstavitve je Županu postavil vprašanje 

kako poteka reševanje tega problema. 

Župan je odgovoril,da je občina pozvala k reševanju tega problema JKP kot upravljallca 

sistema. JKP je predlagal dve  možnosti  in sicer. 

- Izgradnja večjega rezervoarja 

- Vgradnja ventila na lokaciji Lokavc 

Kupec Joži je opozoril, da imajo težave vsi ki imajo javni vodovod in ne le nižje ležeče hiše.  

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji sklep:  

 

Sklep št 4: 

 

Občina bo zopet JKP pozvala k reševanju te težave in to takoj  v roku 14 dni. Bo pa tudi 

sama občina pristopila k reševanju v primeru,da bodo potrebna finančna sredstva. 

Kontaktne osebe za reševanje so Javornik in Zdovc, Zagožen B. s strani uporabnikov. 

 

Ad/4  

 

Obravnava predloga proračuna občine za leto 2013 

 

Predsednik je prisotne člane seznanil ,da je v javni obravnavi predlog proračuna za leto 2013 

in predstavil katere postavke v proračunu predvidevajo dela,ki jih bi občina izvajala v 

Matkah. Nato je proračun predstavil župan, ki je izpostavil glavne prioritete v kraju Matke in 

te so: 

- Izgradnja kanalizacije na trasi Matke –Šešče 

- Obnova cest in izgradnja pločnika na trasi kanalizacije 

- Obnova javne razsvetljave 

- Ureditev meteornih voda  

- Elektro vode dati v zemljo po planu elektra 

- Izgradnja vodovoda Brda 

 

Po krajši razpravi so člani predlagali ,da se v proračun vključi še nekatere druge potrebe. 



Zato je bil sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št 5: 

 

V proračunu občine za leto 2013 naj se zagotovijo sredstva še za naslednje potrebe in 

sicer: 

-  Zamejičenje  ceste proti Germadnik 

-  Pripravo projektne dokumentacije za vodovod na Golavo 

- Sanacijo brežin kolje in postavitev pragov 

- Voda oskrba Hom 

- Javna razsvetljava ob  cesti proti Govedič 

- Pripravo dokumentacije za celostno ureditev športne igrišča ter pripravo za 

razpis 

- Obnova mostu Jerman 
 

Ad/5  

 

Opravljena dela v letu 2012 

 
Predsednik je predstavil aktivnosti in opravljena dela v letu 2012 ,ki se zaključuje. 

Opravljeno je bilo naslednje:  

  

- Čistilna akcija 

- Narejene so bile glave na jaških ob cesti v mrzlici 

- Sezonska košnja trave ob cestah 

- V izvedbi je projekt GOŠA  

- Obnavlja se CTV sistem 

- V pripravi je OPP  pri Vračkot za gradnjo stanovanjskih hiš 

- Predsednik se je redno udeleževal sej Občinskega sveta in drugih aktivnosti 

- Pripravlja se dokumentacija vodovoda Brda 

 

Ad/6 

 

Razno 

 

Pod to točko so člani opozorili na : 

Vedenik vandalizem  pri uničevanju usmerjevalnih tabel ter slabe avtobusne povezave Matk z 

središčem doline. 

Govedič pa o obrezovanju dreves ob spomeniku v Matkah 

 

 

 

 Predsednik KO Matke  

GRENKO  JANEZ 

 

 


