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Zapisnik

6. seje KO Marija Reka, ki je bila v sredo, 12. 10. 2011 ob 20 uri na športnem igrišču 

v Mariji Reki

Prisotni člani KO Marija Reka: Filip Ahac, Marjan Tratnik, Dani Doler, Slavi Gala.

Ostali prisotni: župan gospod Vinko Debelak, svetnik Drago Lobnikar, predsednik športnega 

društva Bernard Tratnik, občinska uprava Andrej Zagožen.

Opravičeno odsotni: Ferdo Škrabe, Milan Lobnikar, Franci Otavnik, predsednica kulturnega 

društva Monika Lobnikar.

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje KO Marija Reka

2. Gozdne ceste

3. Ureditev križišča na Smrekovini

4. Obravnava vlog krajanov

5. Zimska služba

6. Razno.

Ad/1

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje KO Marija Reka

Zapisnik 5. seje KO je bil soglasno sprejet.



Ad/2

Gozdne ceste

Po zaključenih delih na gozdnih cestah je bil opravljen pregled vseh gozdnih cest, ki so se 

letos urejale. Na izvedbo ni bilo podanih nobenih pripomb, kajti ceste so res kvalitetno 

popravljene.

Ad/3

Ureditev križišča na Smrekovini

Pisno je treba obvestiti gospoda Črnila. Opraviti ogled na regionalni cesti pri smernem znaku 

za Mrzlico. Na Smrekovini pa z znaki označiti križišče.

Ad/4

Obravnava vlog krajanov

Potrebno je pisno odgovoriti na vse vloge krajanov, ki so knjižene na občini Prebold. V 

letošnjem letu je za asfalt prepozno. V naslednjem letu pa se bomo pogovarjali kako krajanom 

pomagati posodobiti ceste do njihovih domov (rezervoar, Vrban).

Ad/5

Zimska služba

Pogodbe z orači so podpisane. Za pesek za posipanje cest je tudi dogovorjeno. Kontroliralo se 

bo oranje in oprema za zimsko službo. Orače pa prosimo, da čim bolj pazijo kako orjejo, in 

sicer tako da bo škode čim manj.

Ad/6

Razno

Gospo Gala je zanimalo kdaj bo zaživel internet v Mariji Reki. Gospod župan je pojasnil, da 

se sedaj pridobiva gradbeno dovoljenje za antene. Za bolj točne informacije pa je treba 

vprašati podžupana gospoda Francija Škrabe.

Člane KO Marija Reka zanima kako se bo urejala kanalizacija. Gospod župan je pojasnil, da 

se bo začela izdelava projekta za kanalizacijo v Mariji Reki, ker se roki za izgradnjo čistilnih 

naprav hitro bližajo. V strnjenih naseljih čistilna naprava, za posamične hiše pa kemične 

čistilne naprave.

Seja je bila zaključena ob 22 uri.

Zapisal predsednik KO Marija Reka                                                                                            
Filip Ahac



    OBČINA PREBOLD


       Krajevni odbor  Marija Reka

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold


(: (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05


Št. dokumenta: 0329-9/2010-15

Zapisnik


6. seje KO Marija Reka, ki je bila v sredo, 12. 10. 2011 ob 20 uri na športnem igrišču 


v Mariji Reki


Prisotni člani KO Marija Reka: Filip Ahac, Marjan Tratnik, Dani Doler, Slavi Gala.


Ostali prisotni: župan gospod Vinko Debelak, svetnik Drago Lobnikar, predsednik športnega društva Bernard Tratnik, občinska uprava Andrej Zagožen.


Opravičeno odsotni: Ferdo Škrabe, Milan Lobnikar, Franci Otavnik, predsednica kulturnega društva Monika Lobnikar.


Dnevni red:


1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje KO Marija Reka


2. Gozdne ceste


3. Ureditev križišča na Smrekovini


4. Obravnava vlog krajanov


5. Zimska služba


6. Razno.


Ad/1


Pregled in potrditev zapisnika 5. seje KO Marija Reka

Zapisnik 5. seje KO je bil soglasno sprejet.


Ad/2

Gozdne ceste


Po zaključenih delih na gozdnih cestah je bil opravljen pregled vseh gozdnih cest, ki so se letos urejale. Na izvedbo ni bilo podanih nobenih pripomb, kajti ceste so res kvalitetno popravljene.


Ad/3


Ureditev križišča na Smrekovini


Pisno je treba obvestiti gospoda Črnila. Opraviti ogled na regionalni cesti pri smernem znaku za Mrzlico. Na Smrekovini pa z znaki označiti križišče.


Ad/4


Obravnava vlog krajanov


Potrebno je pisno odgovoriti na vse vloge krajanov, ki so knjižene na občini Prebold. V letošnjem letu je za asfalt prepozno. V naslednjem letu pa se bomo pogovarjali kako krajanom pomagati posodobiti ceste do njihovih domov (rezervoar, Vrban).


Ad/5


Zimska služba


Pogodbe z orači so podpisane. Za pesek za posipanje cest je tudi dogovorjeno. Kontroliralo se bo oranje in oprema za zimsko službo. Orače pa prosimo, da čim bolj pazijo kako orjejo, in sicer tako da bo škode čim manj.


Ad/6


Razno


Gospo Gala je zanimalo kdaj bo zaživel internet v Mariji Reki. Gospod župan je pojasnil, da se sedaj pridobiva gradbeno dovoljenje za antene. Za bolj točne informacije pa je treba vprašati podžupana gospoda Francija Škrabe.


Člane KO Marija Reka zanima kako se bo urejala kanalizacija. Gospod župan je pojasnil, da se bo začela izdelava projekta za kanalizacijo v Mariji Reki, ker se roki za izgradnjo čistilnih naprav hitro bližajo. V strnjenih naseljih čistilna naprava, za posamične hiše pa kemične čistilne naprave.


Seja je bila zaključena ob 22 uri.


Zapisal predsednik KO Marija Reka                                                                                                                                                                                                                                                                               Filip Ahac


