
OBČINA PREBOLD  

 

1/3 
 

KRAJEVNI ODBOR LATKOVA VAS 

 
www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si 
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 
_________________ 

 

Št: 0329-0033/2019-2 

Datum: 11. 11. 2019 

 
ZAPISNIK  

3. seje krajevnega odbora Latkova vas 

 
Sestanek je bil dne, 11. 11. 2019 v Gasilskem domu PGD Groblja v Latkovi vasi, s 
pričetkom ob 19. uri in zaključkom ob 20.30 uri. 
 
Prisotni člani KO Latkova vas: Matjaž Debelak, Jernej Gigerl, Kristina Cizej, Damjan 
Krajnc, Vojko Kolenc, Oton Račečič 
 
Odsotni člani KO Latkova vas: Ivan Jager 
 
Ostali prisotni: Vinko Debelak, Janja Klančnik, Miha Fonda, Srečko Stepišnik, Aleš 
Golič 
 
Predsednik Krajevnega odbora Latkova vas (v nadaljevanju KO Latkova vas) je 
predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 2. seje KO Latkova vas 
2. Predlogi za pripravo rebalansa za leto 2020 
3. Tekoča problematika 
 
Sklep 1:  
KO Latkova vas potrdi predlagani dnevni red. 
 
 
K 1. točki: PREGLED ZAPISNIKA 2. SEJE KO LATKOVA VAS 
 
Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 2. seje KO Latkova vas. Predsednik KO 
Latkova vas je zapisnik prebral in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe. 
Predsednik je še povedal, da so bili razen sklepa št. 10 vsi ostali sklepi realizirani. Člani 
na zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sklep 2:  
KO Latkova vas potrdi zapisnik 2. seje. 
 
 
K 2. točki: PREDLOGI ZA PRIPRAVO REBALANSA ZA LETO 2020 
 
Župan občine Prebold Vinko Debelak je obrazložil, da na območju Latkove vasi ni 
planiranih večjih investicij v letu 2020. Večje investicije v občini v letu 2020 so: 
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dokončanje dograditve OŠ, vodovod Golava, vodovod Dolenja vas. Direkcija za ceste 
RS ima v planu tudi ureditev križišča Latkova vas – Orla vas na magistralni cesti in 
izgradnjo kolesarske poti čez grobeljski most, vendar ni nujno, da bosta ta projekta šla 
v izvedbo že v letu 2020. 
 
Kot potrebne manjše investicije na območju Latkove vasi so člani v razpravi izspostavili 
ureditev stopnic v športnem parku Latkova vas (glej sklep 10 iz 2. seje KO), ureditev 
dostopne poti do Savinje za potrebe gasilcev, ureditev odvodnjavanja okrog gasilskega 
doma PGD Groblja (v kolikor se bo bodo ukrepi, ki so bili izvedeni konec leta 2019, 
izkazali za nezadostne) in ureditev EKO otoka v centru Latkove vasi ob gasilskem 
domu Latkova vas.  
Člani so bili soglasni, da se v predlog proračun za 2020 vključi tudi sofinancerski 
prispevek občine za ureditev ceste v zaselku Hrastje (OPPN LA48), predvidoma 1/8 
investicije. 
 
Sklep 3:  
KO Latkova vas predlaga, da se v proračun Občine Prebold za leto 2020 vključijo 
sredstva za:  
- sofinanciranje za ureditev ceste v zaselku Hrastje (OPPN LA48), 
- ureditev stopnic v športnem parku Latkova vas (glej sklep 10, 2. seje KO), 
- ureditev dostopne poti do Savinje za potrebe gasilcev, 
- za ureditev odvodnjavanja okrog gasilskega doma PGD Groblja (v kolikor se 
bo bodo ukrepi, ki so bili izvedeni konec leta 2019, izkazali za nezadostne), 
- za ureditev EKO otoka v centru Latkove vasi ob gasilskem domu Latkova vas.  
 
K 3. točki: TEKOČA PROBLEMATIKA. 
 
Župan občine Prebold Vinko Debelak je seznanil prisotne, da poteka pogovor z Občino 
Žalec o zamenjavi zemljišča na bregovih reke Savinje. Po zamenjavi naj bi mejo med 
občinama predstavljala reka Savinja.  
 
Župan občine Prebold Vinko Debelak je seznanil prisotne, da podjetje Simbio d.o.o. 
planira preureditev zbirnega centra v Latkovi vasi, s katerim bodo omogočili lažji dostop 
in razkladanje odpadkov. 
 
Prisotni Miha Fonda je predstavil problematiko odvajanja meteornih vod v centru 
Latkova vasi. Predlagal je ogled terena in poziva občino na hitro ukrepanje, ki bo 
pripomoglo k izboljšanju stanja.  
 
V razpravi je bilo še izpostavljeno, da bi bil potreben kakšen ukrep za umiritev prometa 
v zaselku Hrastje, saj so po oceni tam stanujočih hitrosti na priključni cesti mimo 
novega naselja prevelike, prav tako pa so vprašljivi odmiki ograj od občinske ceste. 
 
Sklep 4:  
KO Latkova vas predlaga, da občinska uprava oz. od nje pooblaščena strokovna 
oseba preveri ustreznost odvodnjavanja meteornih vod v centru Latkove vasi 
(okrog gasilskega doma Latkova vas) ter v primeru ugotovljenih neustreznosti 
pripravi nabor ukrepov za ureditev stanja. 
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Sklep 5:  
KO Latkova vas predlaga, da Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
opravi ogled ceste mimo novega naselja v zaselku Hrastje, preveri ustreznost 
odmikov ograj od občinske ceste in poda morebitne preloge za umiritev 
prometa. 
 
 
 
Latkova vas; 11. 11. 2019 
 
 
 
Tajnik KO Latkova vas: 

JERNEJ GIGERL 

Predsednik KO Latkova vas: 

MATJAŽ DEBELAK 

 


