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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. dok.: 03211-0004/2020-2 
Datum: 29. 6. 2020 

 
ZAPISNIK  

4. seje Krajevnega odbora Latkova vas 

 
Sestanek je bil dne 29. 6. 2020 v gasilskem domu PGD Groblja v Latkovi vasi, s 
pričetkom ob 19:00 uri in zaključkom ob 20:33 uri. 
 
Prisotni člani KO Latkova vas: Matjaž Debelak, Jernej Gigerl, Kristina Cizej, Damjan 
Krajnc, Vojko Kolenc, Oton Račečič, Ivan Jager 
 
Odsotni člani KO Latkova vas: / 
 
Ostali prisotni: Vinko Debelak, Tjaša Skočaj Klančnik, Miha Fonda, Aleš Golič 
 
Predsednik Krajevnega odbora Latkova vas (v nadaljevanju KO Latkova vas) je 
predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 3. seje KO Latkova vas 
2. Predlog umiritve prometa v Latkovi vasi 
3. Problematika kanala Perišnica 
4. Tekoča problematika 
 
Sklep 1:  
KO Latkova vas potrdi predlagani dnevni red. 
 
 
K 1. točki: PREGLED ZAPISNIKA 3. SEJE KO LATKOVA VAS 
 
Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 3. seje KO Latkova vas. Predsednik KO 
Latkova vas je zapisnik prebral in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe. Na 
zapisnik ni bilo pripomb. Pri pregledu realizacije sklepov je bilo ugotovljeno, da le-ti 
še niso bili realizirani.  
 
Sklep 2:  
KO Latkova vas potrdi zapisnik 3. seje. 
 
K 2. točki: PREDLOG UMIRITVE PROMETA V LATKOVI VASI 
 
Predlagatelj predloga za umiritev prometa v Latkovi vasi Janez Jager je predstavil 
problematiko povečanega števila vozil v centru vasi in izpostavil nerazumno hitro 
vožnjo voznikov. G. Jager je predložil dejstva iz analiz varnosti v cestnem prometu in 
opozoril na vedno večjo nevarnost morebitnih nesreč na ozkih ulicah v središču 
Latkove vasi. Za umiritev prometa predlaga postavitev prometnih znakov za območje 
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omejene hitrosti (cona 30 km/h) in postavitev hitrostnih ovir za upočasnitev prometa 
na različnih odsekih v Latkovi vasi. 
 
Člani so soglasno podprli predlog postavitve znakov za območje omejene hitrosti in 
hitrostnih ovir za umiritev prometa. 
 
Sklep 3:  
KO Latkova vas predlaga, da se na vseh vpadnih cestah v center Latkove vasi 
v najkrajšem možnem času postavijo table za območje omejene hitrosti - cona 
30 km/h. 
 
KO Latkova vas predlaga, da se v proračun Občine Prebold za leto 2021 
vključijo sredstva za postavitev hitrostnih ovir na območju Latkove vasi z 
izvedbo najkasneje do pomladi 2021 in namreč: 
 1. hitrostna ovira na cesti iz obrtne cone proti centru pri Jesenek, 
 2. hitrostna ovira pri kapeli v centru Latkove vasi, 
 3. hitrostna ovira pri Rezar – Jager, 
 4. hitrostna ovira na mačkovi ulici. 
 
K 3. točki: PROBLEMATIKA KANALA PIREŠICA 
 
Župan občine Prebold Vinko Debelak je seznanil prisotne, da je dne 15.5.2020 
občina prejela vlogo za ureditev kanaliziranega dela vodotoka Perišnica. Stanje so si 
ogledali na terenu ter ugotovili, da se je večina betonskih cevi sesedla ter, da obstaja 
nevarnost zasutja kanala. Ker je prišlo do poškodbe betonskih cevi, zaradi 
nedovoljenega in pretežkega transporta, občina sanacije ne more financirati, je pa 
pripravljena betonske cevi odstraniti in kanal vzpostaviti v prvotno stanje. Je pa bilo 
dogovorjeno z Boštjanom Taishem, da on sam kupi cevi, občina pa jih bo ugradila. 
Kanal bo s tem saniran. 
 
Župan občine Prebold Vinko Debelak je seznanil prisotne, da je občina Prebold tudi 
že naročila izvajalcu izvedbo mulčenja kanala Perišnica. 
 
Sklep 4: 
KO Latkova vas se je seznanil s problematiko kanala Perišnica ter da je 
sanacija betonskih cevi že v teku, prav tako pa je naročeno tudi že mulčenje 
preostalega odprtega dela vodotoka Perišnica.  
 
K 4. točki: TEKOČA PROBLEMATIKA 
 
Ureditev pešpoti trgovina Jager – Gmajner. 
 
Sklep 5: 
KO Latkova vas podpira ureditev pešpoti od trgovine Jager do Gmajnerja. 
Gramozirano pot bo uredila Občina Prebold. 
 
Ureditev pešpoti v Hrastju za Podbregarjem. 
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Sklep 6: 
Ko Latkova vas podpira ureditev gramozirane pešpoti za Podbregarjem v 
Hrastju. Gramozirano pot bo uredila Občina Prebold. 
 
Problematika vzdrževanja fitnesa na prostem v športnem parku Latkova vas.  
 
Sklep 7: 
KO Latkova vas poziva občino Prebold, da v čim krajšem času naroči popravilo 
poškodovanih naprav in poskrbi za redno vzdrževanje naprav, ter se pozanima 
za možnost zavarovanja za primer vandalizma. 
 
Prisotni Miha Fonda je predstavil problematiko nevarnega zavijanja z glavne ceste iz 
smeri Latkova vas-Prebold (desno zavijanje) zaradi novo nastale in visoke žive meje 
na parceli lastnika na naslovu Latkova vas 202. 
 
Sklep 8: 
KO Latkova vas poziva Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da 
po potrebi opravi ogled in lastnika parcele na naslovu Latkova vas 202 z 
dopisom seznani s pravili glede višine in odmikov ograje od cest in ga pozove 
k znižanju višine »žive meje« zaradi nepreglednosti. 
 
 
Stanovalci zaselka Hrastje podajajo pobudo za vzpostavitev dodatnih ukrepov za 
umiritev prometa v zaselku Hrastje zaradi prevelikih hitrosti voznikov. 
 
Sklep 9: 
KO Latkova vas predlaga, da se na vseh vpadnih cestah v naselje Hrastje v 
najkrajšem možnem času postavijo table za območje omejene hitrosti - cona 30 
km/h. 
 
 
Latkova vas; 29. 6. 2020 
 
 
 
Tajnik Ko Latkova Vas: 

Jernej Gigerl 

Predsednik Ko Latkova Vas: 

Matjaž Debelak 

 


