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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 
 

ZAPISNIK 7. SESTANKA KRAJEVNEGA ODBORA LATKOVA VAS 

 
Sestanek je bil dne 18.10.2012 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. Mohor Maretič, g. Aleš Golič,  
 
Opravičeno odsotni:  ga. Marija Plevčak zaradi obveznosti v DZ, g. Uroš Šibila zaradi bolezni. 
 
Vabljeni: 
- podžupan g. Franci Škrabe, podžupanja ga. Emilija Črnila, svetnik g. Miha Fonda, svetnik Matjaž 
Debelak,   so se sestanka udeležili. 
- župan g. Vinko Debelak, občinski svetnik  g. Brane Verk, predsednik PGD Latkova vas g. Franci 
Žilnik, predsednik  PGD Groblja g. Vojko Kolenc in predsednik ŠD LV g. Boštjan Taish   se sestanka niso 
udeležili; 
 
Predsednik KO je predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje KO Latkova vas 
2. Predlogi za proračun 2013/2014 
3. Dopolnitev dnevnega reda  

a. Pobuda stanovalcev blokovskega naselja Na Novinah 
b. Problematika parkirišča in okolice pri podjetju SCHIDEL 
c. Razno 

 
KO je predlog dnevnega reda soglasno sprejel. 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje KO Latkova vas  
 
Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 6. seje KO  Latkova vas. Predsednik KO je zapisnik 
prebral in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe.   
 
Med razpravo sta podžupan g. Franci Škrabe in podžupanja ga. Emilija Črnila, svetnik g. Matjaž 
Debelak in predsednik KO  g. Jože Plaskan  podali nekaj pojasnil :  
 
- Glede prometnega znaka pri Rojnik si je komisija ogledala stanje na terenu in ugotovila, da za 

postavitev takšne table niso izpolnjeni pogoji. 
- Glede stanja pri podjetju BISOL je bil BISOL-u poslan dopis. Potem se je stanje precej izboljšalo. 
- Glede postavitve oznak za promet viličarjev pri podjetju Bisol bo organiziran sestanek in se bo 

poiskala ustrezna rešitev. 
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- Glede hidranta za potrebe PGD  Latkova vas smo bili seznanjeni, da je hidrant že postavljen in je v 
funkciji.  

- Glede izgradnje kanalizacijskega omrežja za novo blokovsko naselje Na Novinah smo bili 
seznanjeni, da so izpolnjeni pogoji za pričetek gradnje in da je naloga upravnikov blokov, da se 
povežejo s Komunalnim podjetjem za izvedbo del. (G.Kokolu bo po elektronski pošti poslana 
dokumentacija s katero ni bil seznanjen) 

- Na vprašanje glede izgradnje novega krožišča so v proračunu RS za leto 2013 in 2014 
zagotovljena sredstev za razpis za izbor izvajalca in izgradnjo krožišča. Predvidenega zavijalnega 
pasu od VOC proti Celju zaenkrat ne bo.  

- Glede čistilne akcije smo bili seznanjeni, da je akcija potekala tako kot je bilo planirano. Zbranih 
odpadkov je bilo letos precej manj, kar kaže  na to, da se osveščenost krajanov izboljšuje. 

- Glede evidentiranja slabo vzdrževanih objektov sta v naši okolici le dva objekta (objekt Vanilija in 
sušilnica za hmelj) Kar se tiče objekta Vanilija,  so se pojavili nekateri lastniško-pravni problemi in 
problemi okoli  določenih terjatev iz naslova solastništva med Vanilijo in Občino Prebold. Glede 
sušilnice za hmelj pa je bil poslan dopis lastniku. 

 
Po končani razpravi je bil zapisnik soglasno potrjen. 
 

2. Predlogi za proračun 2013/2014 
 
Predsednik KO je pozval prisotne, da podajo predloge za zagotovitev sredstev za potrebe lokalne 
skupnosti Latkova vas. Predlagal je tudi, da naj bodo predlogi realni, ker se moramo vsi zavedati, da 
so sredstva omejena. 
 
G. podžupan je predstavil predvidene dejavnosti na območju KO . 
Dani so bili predlogi za zagotovitev sredstev za proračunsko obdoje 2013 in 2014 

1. izgradnja krožišča na Groblji 
2. dograditev mankajočega kanalizacijskega omrežja v Latkovi vasi 
3. dokončanje javne rasvetjave z varčnimi svetilkami na relaciji Škrubej-Plaskan 
4. izgradnja plinifikacije in razširitev ceste od gasilnega goma Groblja do Veltraga 
5. povečanje deponije za kosovne odpadke  
6. zavijalni pas pri gasilskem domu Groblja 

 
 
Član KO  Kokol Franc je predlagal, da naj se v proračunu zagotovijo sredstva za postavitev vsaj 
minimalne cestne razsvetljave na dovozni poti do novega blokovskega naselja in v smeri proti BISOL. 
Pobuda je v pisni obliki predana Krajevnemu odboru. 
 
Drugih predlogov v zvezi z novim proračunom ni bilo. 
 

3. Dopolnitev dnevnega reda 
 
KO se je seznanil s pobudo stanovalcev blokovskega naselja glede ureditve prometne signalizacije, ki 
naj bi omejila promet težkih kamionov na dovozni poti do blokov, postavitve ustreznih smerokazov 
do novega naselja in še vedno neizpolnjene obljube o postavitvi občinske oglasne table nekje blizu 
novih blokov.  Pobuda je bila v pisni obliki vložena preko svetnika g. Mihe Fonda in člana KO g. Franca 
Kokola. Dokumenta sta sestavni del tega zapisnika in sta deponirana v arhivu dokumentacije KO. 
 
G. podžupan je obljubil, da bo pobudo glede oglasne table posredoval na pristojno mesto v občini. 
Glede postavitve usmerjevalnih tabel ob regionalni cesti pa je pojasnil, da je v skladu z direktivami 
Direkcije za ceste RS na regionalnih cestah  možno postavljati  table na podlagi izdelanih elaboratov. 
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Občina  bo v kratkem poskrbela, da bodo postavljene table z napisi hišnih številk Latkova vas 86, 86A 
in 86B.  
Glede postavitve cestne razsvetljave se bo preverilo kakšni so bili projektni pogoji ob izgradnji 
industrijskih objektov v coni SOC v Latkovi vasi.  
Komisija za promet bo na licu mesta preverila možnost postavitve prometnih znakov glede prepovedi 
ustavljanja in vožnje kamionov do blokovskega naselja. Stanovalcem naselja se svetuje, da se v 
primeru, ko kamioni ovirajo dostop in prometno varnost, pokliče policijo, ki bo zoper takšne voznike 
ukrepala.  
 
Krajevni odbor se je seznanil z dopisom športnega društva Latkova vas o problematiki vzdrževanja 
parkirišča in zelenih površin pri podjetju SCHIDEL. Seznanjeni smo bili, da so na športnem igrišču 
postavljena nova igrala za otroke. Izrečeno pa je bilo tudi obžalovanje zaradi izredno skromnega 
odziva stanovalcev novega blokovskega naselja ob prostovoljni akciji zbiranja sredstev za nadaljnjo 
izgradnjo in postavitev igral za otroke. 
 
Pod točko razno je bilo postavljeno tudi vprašanje glede novogradnje pri VOC in sicer ali bo v bodoče 
še možen dostop sprehajalcev in gasilcev do reke Savinje. Občinska uprava naj v projektnih pogojih  
zahteva dostop do brežine Savinje.  
 
Izpostavljena je bila tudi preglednost križišča pri Brglezu v Latkovi vasi zaradi razraščene žive meje in 
zmanjšane vidljivosti. Odbor za preventivo naj si križišče ogleda in poda rešitev. 
 
 
Latkova vas,  18.10.2012 
    
 
 
                       

Zapisnik sestavil: 
tajnik KO  g. Franc Kokol 

 

                  Predsednik KO Latkova vas 
                              g.  Jože Plaskan 

 


