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            OBČINA PREBOLD
   KRAJEVNI ODBOR Latkova vas
   Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
    : (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05

Št. dokumenta: 0329-4/2010-11

ZAPISNIK 5. SESTANKA KRAJEVNEGA ODBORA LATKOVA VAS

Sestanek je bil dne 17. 11. 2011 v Gasilskem domu Groblja, s pričetkom ob 19,00 uri in zaključkom ob 
20,30 uri.

Prisotni:  Člani KO  LV  Jože Plaskan, Franc Kokol, Uroš Šibila, Aleš Golič, Ciril Rojnik, Marija Plevčak, 
Mohor Maretič

Vabljeni:

- župan občine Prebold g. Vinko Debelak, podžupan g. Franci Škrabe, podžupanja ga. Emilija Črnila, 
občinski svetnik g. Matjaž Debelak, g. Miha Fonda, predsednik PGD Groblja g. Vojko 
Kolenc,predsednik PGD Latkova vas g. Franci Žilnik in predsednik ŠD LV g. Niko Vihar, so se 
sestanka udeležili;

- občinska svetnika g. Miha Fonda in g. Brane Verk, se sestanka nista udeležila.

Predsednik KO je predlagal naslednji dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje KO Latkova vas

2. Predlog proračuna občine za leto 2012

3. Tekoča problematika

4. Razno

KO je predlog dnevnega reda soglasno sprejel.

I. Pregled zapisnika 4. seje KO Latkova vas 

Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 4. seje KO Latkova vas. Predsednik KO je zapisnik prebral 
in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe.  KO je po krajši razpravi zapisnik v celoti potrdil.

Med razpravo je bilo postavljenih nekaj vprašanj. Glede postajališča za šolski avtobus je ga. Črnila 
pojasnila, da še ni pridobljeno stališče šole in voznika avtobusa glede obračanja. Ko bodo ta stališča 
usklajena se bo opravil posvet pri podjetju SAM. Občina iz proračuna letno namenja 80.000 € za 
organizacijo in prevoze šolskih otrok. Velik problem je, ker niso usklajeni urniki pouka in prevozov. 
Prav tako, žal ni pravih kontaktov s starši.
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Na vprašanje glede izdelave nove spletne strani občine Prebold je bilo pojasnjeno, da je spletna stran 
v izdelavi ter, da je občina dala na razpolago ustrezne vire. Pri izdelavi sodelujejo štiri osebe.

II. Predlog proračuna občine za leto 2012

Pred sestankom smo vsi člani odbora dobili izvod predloga proračuna in načrt razvojnih programov. 
G. župan je podal povzetek proračuna, virov in predvidene porabe. Občina Prebold je proračunsko 
samozadostna in ima usklajen proračun. Občina za svoje občane v bistvu zagotavlja normalne
življenjske pogoje. Precej sredstev je predvidenih iz razpisov za nepovratna sredstva ob obvezni lastni 
udeležbi občine. Evropskih sredstev je sorazmerno malo, pridobitev sredstev pa je poleg lastne 
soudeležbe komplicirana zaradi zapletenih postopkov. S sredstvi iz občinskega proračuna je med 
drugim predvideno:

Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema

Nadaljevanje izgradnje otroškega vrtca

Cestna obnova v Marija reki in Kapla vasi

Investicija v novo gasilsko vozilo 

V Latkovi vasi se bo nadaljevalo z izgradnjo in ureditvijo deponije za odpadke.

Ker občina sofinancira izgradnjo krožišča na Groblji, se bo vztrajalo pri njegovi izgradnji in še pred 
tem pri čimprejšnji izgradnji zavijalnega pasu proti Celju. Na DDC je bil poslan dopis, v katerem se je 
zahtevalo pojasnilo glede rekonstrukcije mostu čez Savinjo. Očitki in pripombe so, da je sedaj slabše 
urejeno za pešce in kolesarje. Odgovor pa je bil, da je vse v redu . Glede tega zavijalnega pasu je za 
enkrat stališče pristojne institucije negativno, vendar je g. Župan zagotovil, da se bodo pogovori 
nadaljevali in je prepričan, da bo na koncu zadeva zadovoljivo rešena.

Med razpravo o predlogu proračuna je PGD Latkova vas opozorilo na dotrajanost prikolice. 
Potrebovali bi cca. 10.000 €. PGD občini predlaga, da prispeva vsaj 1/3 sredstev. PGD LV je s tem v 
zvezi že poslalo dopis na občino. Krajevnemu odboru so bo dostavila kopija dopisa. Prikolica ne bi 
služila le za potrebe gašenja požarov, ampak tudi za potrebe reševanja v primeru poplav in drugih 
naravnih nesreč. PGD LV predlaga tudi, da se v centru vasi nujno zgradi hidrant za vodo za primer 
požara. Na tej lokaciji sedaj ni nobenega hidranta. Primerna bi bila lokacija ob objektu Prizma. G. 
župan je opozoril, da je lokacija lahko sporna, ker je tudi objekt Prizma neke vrste črna gradnja. 

Predsednik KO je med razpravo opozoril na sklepe in priporočila KO Latkova vas ob sprejemanju 
proračuna za leto 2011. KO je podal veliko predlogov za sofinanciraje. (Glej točko II zapisnika 2. seje 
KO z dne, 23.12.2010). Predstavniki občine so takrat izrazili podporo tem predlogom, vendar v 
proračunskem obdobju večina ni bila realizirana. G. župan je pojasnil, da so bili nekateri predlogi 
zaradi pomanjkanja sredstev nerealni. KO pa je potem izrazil mnenje, da bi bilo bolje, da se ob 
predlogu KO za pomoč iz sredstev proračuna takoj pove, da je kakšen predlog nerealen.

Razno

Ponovno je bilo opozorjeno na dopolnilno tablo ……Rojnik
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G. Matjaž Debelak je na kratko predstavil idejo o izgradnji otroškega igrišča v Latkovi vasi in pozval KO 
da se o predlogi izjasni. KO seveda predlog podpira. G. Škrabe pa je opozoril na možnost pridobitve 
sredstev tudi preko projekta Las in bi se Športno društvo LV lahko prijavilo na razpis.

G. župan je pozval KO, da poda predloge za prireditve v okviru letnih prireditev v občini Prebold.

Med razpravo je bilo opozorjeno tudi na problem parkiranja v okolici firme BISOL. Problem je tudi 
odmetavanje odpadkov (n.pr. lončkov za kavo) na javne poti in površine v okolici podjetja. Vodstvu 
firme bo poslan dopis, da naj pri svojih zaposlenih zahteva spoštovanje prometnih predpisov in 
odlaganja odpadkov na javne površine.

Glede vprašanja o priklopu na javno kanalizacijo za prebivalce novega blokovskega naselja je g. župan 
pojasnil, da so stvari pripeljane tako daleč, da se bo lahko v začetku novega leta pričelo z ureditvijo 
priklopa. Upravniki blokov se morajo povezati s Komunalnim podjetjem Žalec, glede ureditve 
podrobnosti.

Kako je z realizacijo dostopa v gmajno v naselju Hrastje. V OPPN je bila dogovorjena služnostna pot.

Ureditev bankin po izgradnji kanalizacije na odseku Kisovar – Plaskan.

Seja je bila zaključena ob 20,30 uri.

Latkova vas, 17.11. 2011

                          

Zapisnik sestavil:
tajnik KO  g. Franc Kokol

                  Predsednik KO Latkova vas
                                Jože Plaskan
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Ponovno je bilo opozorjeno na dopolnilno tablo ……Rojnik


G. Matjaž Debelak je na kratko predstavil idejo o izgradnji otroškega igrišča v Latkovi vasi in pozval KO da se o predlogi izjasni. KO seveda predlog podpira. G. Škrabe pa je opozoril na možnost pridobitve sredstev tudi preko projekta Las in bi se Športno društvo LV lahko prijavilo na razpis.

G. župan je pozval KO, da poda predloge za prireditve v okviru letnih prireditev v občini Prebold.
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