
OBČINA PREBOLD
  Krajevni odbor  MATKE
   Hme l ja r ska  ces t a 3 ,  3312 Pr ebo ld
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ZAPISNIK

4. seje KO MATKE, ki je bila v sredo, 7. decembra 2011, ob 18. uri v 
gasilskem domu v MATKAH.

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

Opravičeno odsotni: Kupec Joži,Zagožen Vesna, Veber Boštjan
Drugi prisotni: Župan Vinko Debelak, podžupan Marjan Golavšek 

Dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost
2. Pregled zapisnika 3. seje 
3. Obravnava predloga proračun občine Prebold za leto 2012
4. Izgradnja kanalizacije
5. Kategorizacija cest
6. Obravnava prispelih vlog
7. Razno

Ad/1 Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost

Predsednik je ugotovil, da je od sedmih vabljenih članov krajevnega odbora prisotnih pet 
članov tako, da je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

Ad/2  Pregled zapisnika 3. seje

Predsednik je pod to točko  predstavil zapisnik prejšnje seje in, ker člani niso imeli pripomb 
so zapisnik potrdili.
Soglasno je bil  sprejet naslednji 

SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik 3. seje KO Matke v predloženi obliki in vsebini. 

Ad/3 Obravnava predloga proračuna občine Prebold za leto 2012

Pri tej točki je predsednik prisotne seznanil s predlogom proračuna občine v delu, ki se nanaša 
na območje KO Matke. Predvideva se, da bi bili v naslednjem letu bila realizirani trije 
projekti pomembna za kraj in sicer;

- Izgradnja kanalizacije z spremljevalnimi objekti
- Izgradnja vodovoda v zaselku Brda
- Most čez Koljo pri Jerman Jožetu



Poleg tega se pripravi projekt za vodo oskrbe Golave in idejni načrt za zagotavljanje vodo 
oskrbe na Homu. 
Potrebno je izdelati javno razsvetljavo na križišču zahom - pri Pinter, na cesti proti Mrcenu in 
na cesti Kupec Pražnikar.
V prihodnje je potrebno v proračunu zagotovit sredstva za izgradnjo ceste proti Germadnik in 
ceste od parkirišča na Hom do Mežnarja.
V nadaljevanju je Župan prisotnim predstavil glavne poudarke v proračunu med katerimi je 
najpomembnejša investicija v vrtec. V proračunu je še več drugih manjših investicij vse pa je 
v okviru finančnih zmožnosti, ki jih občina lahko zagotovi.
Člani krajevnega odbora so po končani obravnavi in razpravi sprejeli soglasno naslednji 

SKLEP 2: 

V proračunu občine Prebold se zagotovijo sredstva za izgradnjo kanalizacije v Matkah, 
obnovo mostu čez Koljo pri Jerman ter izgradnjo vodovoda v zaselku Brda.

SKLEP 3: 

Za izgradnjo vodovoda v Brdi se organizira sestanek z zainteresiranimi krajani, ki bo 
19.12 ob 19 uri zadolžen za sklic Zagožen in predsednik KO. Vabilu se priloži izjava o 
priključitvi na javni vodovod katero zainteresirani podpisano prinesejo sabo na 
sestanek.

Ad/4 Izgradnja kanalizacije

Pri tej točki je Župan predstavil projekt izgradnje kanalizacije v Matkah. Projekt bo prijavljen 
na razpis za pridobitev sredstev. Razpis bo predvidoma v mesecu februarju.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji:

SKLEP 4:

Na terenu samim se opravi ogled projekta kanalizacije, predsednik se dogovori za 
termin ogleda z Županom in Zagožnom ter obvesti člane KO.

Ad/5 Kategorizacija cest

Župan je predstavil potek postopka za kategorizacijo občinskih cest. Najprej se bo pripravil 
predlog odloka katerega bodo obravnavali KO in podal svoje pripombe in predloge.
Člani odbora so v razpravi ugotovili, katere ceste bi bilo v kraju Matke  potrebno uvrstiti v 
odlok. Zato so sprejeli naslednji:

SKLEP 5:

V odlok o kategorizacij občinskih cest se uvrstijo naslednji cestni odseki:
- Cesta proti Germadnik
- Odcep ceste proti Horvat
- Odcep ceste proti Marcen

Ad/6 Obravnava prispelih vlog

Predsednik je člane seznanil s prispelimi vlogami naslednjih krjanov:



Špela Mastnak  -  postavitev javne luči križišče Zahom
Za to javno luč se poskusno postavi luč na sončno celico, postavitev je v fazi priprave.

Milan Žohar   - pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib
Ajtnik Jasna  -  pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib
Cencen Marjan - pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib
Končar Mojca - pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib
Hribar Radovan - pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib
Na zahtevo pobudnikov KO predlaga naslednji:

SKLEP 6:
KO poziva Občino, da z dopisom seznani zainteresirane za izdelavo OPPN za Jeračev 
hrib z postopki izdelave OPPN v Občini Prebold.

Predsednik je prisotne seznanil tudi z dopisom Občine oziroma odbora za prostor, ki je KO 
pozval, da se podajo predlogi za postavitev igral v kraju in, da se evidentirajo morebitni ne 
vzdrževani objekti v kraju  seznam le teh je potrebno na občino posredovati do 19.12.2011.
Glede igral župan pojasni, da se bodo izdelala igrala izključno iz lesa.

Ad/ 7 Razno

Pri tej točki so člani podali pobude za ureditev naslednjih zadev:

- Opraviti je potrebno ogled izdelane panoramske table, če je primerna za postavitev 
pred gas. domom

- Uredit je potrebno ograje na mostovih čez Koljo
- Uredit je potrebno okolico spomenika
- Ob letnih akcijah čiščenja okolja je potrebno odstraniti odpadne gume pod Šibila
- Sanirat je potrebno udor cestišča na cest v Mrzlici proti Pražnikar Rafkotu
- Odstranit je potrebno odpad pri hiši Košec v kateri so najemniki, pošlje naj se dopis 

lastniku s katerim se dogovori za dovoljenje, da se ob izgradnji kanalizacije dovoli 
ureditev parkirišč na dvorišču Košečeve Hiše

Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri

Predsednik KO Matke 
GRENKO JANEZ
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Ad/1 Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost


Predsednik je ugotovil, da je od sedmih vabljenih članov krajevnega odbora prisotnih pet članov tako, da je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom.


Ad/2  Pregled zapisnika 3. seje


Predsednik je pod to točko  predstavil zapisnik prejšnje seje in, ker člani niso imeli pripomb so zapisnik potrdili.


Soglasno je bil  sprejet naslednji 

SKLEP 1: 


Potrdi se zapisnik 3. seje KO Matke v predloženi obliki in vsebini. 


Ad/3 Obravnava predloga proračuna občine Prebold za leto 2012


Pri tej točki je predsednik prisotne seznanil s predlogom proračuna občine v delu, ki se nanaša na območje KO Matke. Predvideva se, da bi bili v naslednjem letu bila realizirani trije projekti pomembna za kraj in sicer;


· Izgradnja kanalizacije z spremljevalnimi objekti


· Izgradnja vodovoda v zaselku Brda


· Most čez Koljo pri Jerman Jožetu


Poleg tega se pripravi projekt za vodo oskrbe Golave in idejni načrt za zagotavljanje vodo oskrbe na Homu. 


Potrebno je izdelati javno razsvetljavo na križišču zahom - pri Pinter, na cesti proti Mrcenu in na cesti Kupec Pražnikar.


V prihodnje je potrebno v proračunu zagotovit sredstva za izgradnjo ceste proti Germadnik in ceste od parkirišča na Hom do Mežnarja.


V nadaljevanju je Župan prisotnim predstavil glavne poudarke v proračunu med katerimi je najpomembnejša investicija v vrtec. V proračunu je še več drugih manjših investicij vse pa je v okviru finančnih zmožnosti, ki jih občina lahko zagotovi.


Člani krajevnega odbora so po končani obravnavi in razpravi sprejeli soglasno naslednji 


SKLEP 2: 


V proračunu občine Prebold se zagotovijo sredstva za izgradnjo kanalizacije v Matkah, obnovo mostu čez Koljo pri Jerman ter izgradnjo vodovoda v zaselku Brda.


SKLEP 3: 


Za izgradnjo vodovoda v Brdi se organizira sestanek z zainteresiranimi krajani, ki bo 19.12 ob 19 uri zadolžen za sklic Zagožen in predsednik KO. Vabilu se priloži izjava o priključitvi na javni vodovod katero zainteresirani podpisano prinesejo sabo na sestanek.


Ad/4 Izgradnja kanalizacije

Pri tej točki je Župan predstavil projekt izgradnje kanalizacije v Matkah. Projekt bo prijavljen na razpis za pridobitev sredstev. Razpis bo predvidoma v mesecu februarju.


Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji:


SKLEP 4:


Na terenu samim se opravi ogled projekta kanalizacije, predsednik se dogovori za termin ogleda z Županom in Zagožnom ter obvesti člane KO.

Ad/5 Kategorizacija cest

Župan je predstavil potek postopka za kategorizacijo občinskih cest. Najprej se bo pripravil predlog odloka katerega bodo obravnavali KO in podal svoje pripombe in predloge.


Člani odbora so v razpravi ugotovili, katere ceste bi bilo v kraju Matke  potrebno uvrstiti v odlok. Zato so sprejeli naslednji:


SKLEP 5:


V odlok o kategorizacij občinskih cest se uvrstijo naslednji cestni odseki:


· Cesta proti Germadnik


· Odcep ceste proti Horvat


· Odcep ceste proti Marcen


Ad/6 Obravnava prispelih vlog

Predsednik je člane seznanil s prispelimi vlogami naslednjih krjanov:


Špela Mastnak  -  postavitev javne luči križišče Zahom


Za to javno luč se poskusno postavi luč na sončno celico, postavitev je v fazi priprave.


Milan Žohar   - pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib


Ajtnik Jasna  -  pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib


Cencen Marjan - pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib


Končar Mojca - pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib


Hribar Radovan - pobuda za izdelavo OPPN za območje jeračev hrib


Na zahtevo pobudnikov KO predlaga naslednji:


SKLEP 6:


KO poziva Občino, da z dopisom seznani zainteresirane za izdelavo OPPN za Jeračev hrib z postopki izdelave OPPN v Občini Prebold.


Predsednik je prisotne seznanil tudi z dopisom Občine oziroma odbora za prostor, ki je KO pozval, da se podajo predlogi za postavitev igral v kraju in, da se evidentirajo morebitni ne vzdrževani objekti v kraju  seznam le teh je potrebno na občino posredovati do 19.12.2011.


Glede igral župan pojasni, da se bodo izdelala igrala izključno iz lesa.


Ad/ 7 Razno

Pri tej točki so člani podali pobude za ureditev naslednjih zadev:


· Opraviti je potrebno ogled izdelane panoramske table, če je primerna za postavitev pred gas. domom


· Uredit je potrebno ograje na mostovih čez Koljo


· Uredit je potrebno okolico spomenika


· Ob letnih akcijah čiščenja okolja je potrebno odstraniti odpadne gume pod Šibila


· Sanirat je potrebno udor cestišča na cest v Mrzlici proti Pražnikar Rafkotu


· Odstranit je potrebno odpad pri hiši Košec v kateri so najemniki, pošlje naj se dopis lastniku s katerim se dogovori za dovoljenje, da se ob izgradnji kanalizacije dovoli ureditev parkirišč na dvorišču Košečeve Hiše


Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri


		

		Predsednik KO Matke 


GRENKO JANEZ





