
    OBČINA PREBOLD
       Krajevni odbor  Marija Reka
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

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

Št. dokumenta: 0329-9/2010-17

Zapisnik 7. seje KO Marija Reka, 

ki je bila v ponedeljek, 5. 12. 2011 ob 17 uri na športnem igrišču v Mariji Reki

Prisotni člani KO Marija Reka: Filip Ahac, Marjan Tratnik, Dani Doler, Franci Otavnik, 

Ferdo Škrabe in Milan Lobnikar.

Ostali prisotni: župan gospod Vinko Debelak, predsednik športnega društva Bernard Tratnik, 

podpredsednik kulturnega društva Jože Frece, občinska uprava Andrej Zagožen.

Opravičeno odsotni: svetnik Drago Lobnikar.

Članica KO Slavi Gala pa se ni opravičila.

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje KO Marija Reka

       2. Pregled letnega dela za leto 2011

3. Pregled proračuna za leto 2012

4. Plan dela za leto 2012

5. Črne točke v Mariji Reki

6. Razno

Ad/1

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje KO Marija Reka

Zapisnik 6. Seje KO je bil soglasno sprejet.

Ad/2

Pregled letnega dela za leto 2011

V prvi polovici leti se v Mariji Reki kaj bistvenega ni dogajalo. V drugi polovici leta 2011 se 

je pa kar veliko naredilo. V sodelovanju z Zavodi za gozdove Slovenija smo gramozirali-

utrdili in uredili odvodnjavanje na štirih gozdnih cestah. Razširitev dveh ovinkov pri domačiji 

Gradišek na relaciji Kranjčev mlin-Marija Reka. Asfaltirali smo dva odseka ceste, enega v 

izmeri 300 metrov, drugega v izmeri 150 metrov. V obeh primerih so si podlago za asfalt 



naredili sami. Asfalt pa je financirala občina Prebold, za kar se ji najlepše zahvaljujemo. 

Bankine pa smo nasuli sami.

Ad/3

Pregled proračuna za leto 2012

Gospod župan Vinko Debelak je KO razložil finančno stanje v občini. Povedal je kaj se bo v 

občini delalo in kaj so prioritete. Zaključujejo se dela na kanalizaciji, pa tudi vrtec bo v 

naslednjem letu gotov. Po razpravi, krajevni odbor na predlagani proračun za leto 2012 ni 

imel pripomb. 

Ad/4

Plan dela za leto 2012

1. Redno letno vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest v Mariji Reki.

2. Posodobitev in nova asfaltna prevleka na cesti Kranjčev mlin-Pišek.

3. Sanacija plazu pri domačiji Žagar.

4. Posodobitev odseka ceste Otavnik Toni (priprava v lastni režiji).

5. Sanacija podpornega zidu pri Planinskem domu v Mariji Reki(dogovor s Planinskim 

društvom Prebold).

Ad/5

Črne točke v Mariji Reki

1. Urediti križišče pri odcepu za Mrzlico. Priključek na regionalno cesto Trbovlje-Prebold.

2. Urediti križišče v naselju Smrekovina. Križišče je treba urediti s prometnimi znaki.

3. Razširitev ovinka nad domačijo Kranjčev mlin.

4. Razširitev ovinka pri domačiji Zupan (ovinkasta, nepregledna in nevarna).

Ad/6

Razno

Gospa Polona Artelj se je obrnila na KO Marija Reka glede plačila asfalta pri njih doma. 

Gospod župan je dejal, da se točno ve kaj je kdo plača in da je bilo vse prej zmerjeno, izdan je 

bil predračun iz strani VOC-a. S tem je stvar pri Artel zaključena.

Seja je bila zaključena ob 21 uri.

Zapisal predsednik KO Marija Reka
                                                                                                              
Filip Ahac
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