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

ZAPISNIK 6. SESTANKA KRAJEVNEGA ODBORA LATKOVA VAS

Sestanek je bil dne 16. 3. 2011 v Gasilskem domu Groblja, s pričetkom ob 19,00 uri in zaključkom ob 
20,30 uri.

Prisotni:  člani KO  LV  g. Jože Plaskan, g. Franc Kokol, g. Ciril Rojnik, g. Uroš Šibila,  , g. Mohor Maretič

Opravičeno odsotni:  ga. Marija Plevčak zaradi obveznosti v DZ, g. Aleš Golič zaradi bolezni.

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

Predsednik KO je predlagal naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje KO Latkova vas
2. Čistilna akcija
3. Razno
KO je predlog dnevnega reda soglasno sprejel.

1. Pregled zapisnika 5. seje KO Latkova vas 

Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 5. 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 in sprejetih nekaj stališč:

- Glede postajališča za šolski avtobus je ga. Černila pojasnila, da je problem rešen in šolski avtobus 
že obrača na dvorišču SAM. Za varnost otrok je tako veliko bolje poskrbljeno.

- KO ponovno poziva za postavitev dopolnilne table…Rojnik.
- Glede sklepa, da se pošlje dopis firmi BISOL za večjo skrb pri odmetavanju odpadkov in prometa 

vozil, smo dobili pojasnilo, da je bil dopis poslan. Občinski redarji naj bi dobili nalogo, da nadzirajo 
tudi to okolico.

- Glede izgradnje kanalizacijskega omrežja za novo blokovsko naselje Na Novinah je podal rešitev 
JKP Žalec. Stanovalci in upravnik zgradb Na Novinah se dogovorijo o izvedbi priključka na javno 
kanalizacijsko omrežje.
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- Glede hidranta za gašenja za potrebe PGD Latkova vas smo dobili pojasnilo, da se bo zgradil 
hidrant na najprimernejšem mestu v Latkovi vasi. O lokaciji še ni sprejeta končna odločitev.

- Na vprašanje glede izgradnje novega krožišča je Občina Prebold dobila dopis DDC, da je občina s 
svoje strani naredila vse potrebno, vendar se še ne ve, kdaj se bo izgradnja lahko pričela.

2. Čistilna akcija

Seznanjeni smo bili, da bo tudi letos v občini potekala generalna čistilna akcija, čeprav je bilo po 
lanski čistilni akciji sprejeto mnenje, da se letos ne bi vršila na enak način. Akcija bo potekala v okviru 
vsedržavne akcije dne 24. 3. 2012. Tudi letos bosta dve zbirni mesti: eno pri gasilskem domu v Latkovi 
vasi in drugo pri gasilskem domu na Groblji. Letos bo poudarek na ločenem zbiranju odpadkov. Za 
embalažo za zbiranje odpadkov je bilo poskrbljeno in so na razpolago vreče različnih barv, črne 
(splošni odpad), zelene (steklo), roza (nevarni odpadki) in rumene (plastika). Za odvoz odpadkov bo 
poskrbljeno tako kot lani. 
Vsa podjetja v občini so bila z dopisi obveščena in opozorjena, da vsako v svoji okolici poskrbi za 
odstranitev odpadkov in ureditev okolice.

Tudi gospodinjstva bodo z letaki obveščena o akciji.

3. Razno

Med razpravo pod točko razno je bilo ponovno opozorjeno, da je cestišče pri betonarni zelo 
umazano. Problem je še posebej pereč ob padavinah. 
Precejšen problem je ureditev prometa viličarjev pri firmi BISOL, kot tudi red na parkiriščih med 
firmama BISOL in SHIDEL.
O obeh problemih se obvesti Odbor za preventivo.

Ponovno je bilo opozorjeno, da se morajo evidentirati objekti, ki niso vzdrževani ali so slabo 
vzdrževani. Krajevni odbor naj bi se pri tem bolj aktivno vključil pri popisovanju takšnih objektov.
Evidentirana objekta na območju KO Latkova vas sta: objekt Vanilija in hmeljska sušilnica ob 
večstanovanjskem objektu Veltrag. Z ugotovljenim se seznani Odbor za prostor.

Latkova vas, 20. 4. 2012
   

                       
Zapisnik sestavil:

tajnik KO  g. Franc Kokol
                  Predsednik KO Latkova vas
                              g.  Jože Plaskan
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