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ZAPISNIK

  

1. seje krajevnega odbora Latkova vas, ki je potekala v četrtek, 02. Decembra 2010 ob 18. uri v
prostorih gasilskega doma Latkova vas.

  

Prisotni člani KO: Jože Plaskan, Uroš Šibila, Franc Kokol, Mohor Maretič, Ciril Rojnik, Aleš
Golič

  

Drugi prisotni: župan Vinko Debelak, svetnica Emilija Črnila, svetniki Franci Škrabe, Miha Fonda
in Matjaž Debelak, Franci Žilnik– PGD Latkova vas,

  

Opravičeno odsotni: Marija Plevčak

  

Dnevni red:

  

1. Določitev predsednika KO

  

2. Razno – dogovor članov odbora o delu odbora

  

  

1. Po otvoritvenem pozdravu ter predlaganem dnevnem redu je župan Vinko Debelak obrazložil
imenovanje članov KO, njihove pristojnosti in način delovanja. Pomembno je da se KO aktivno
vključi pri pripravi proračuna s posebnim poudarkom tistih zadev, ki se nanašajo na bivalno
okolje v Latkovi vasi.
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Posebej za Latkovo vas je pomembno:

  

-  sprememba lokacijskega načrta za Latkova vas I. in Latkova vas II

  

-  umestitev  krožišča na Groblji v sklopu spremembe lok. načrta in ureditev prehoda  za pešce

  

- izgradnja   krožišča v Latkovi vasi in obnova mostu čez Savinjo, ter povezava s   krožiščem v
Ločici, kar je povezano z umestitvijo v državni proračun.

  

- dograditev kanalizacije v Latkovi vasi (Koprivšek – Rojnik)

  

- nadaljevalo se bo s plinifikacijo od industrijske cone mimo gasilskega doma Groblja do cone
Veltrag

  

- sodelovanje in nadzor pri izdelavi projektov / zadrževalnikov na Savinji, tako v Latkovi vasi kot
na Šempetrski strani (projekte izdeluje republika). Predvideno pa je urejanje vodotoka Savinje in
to od Grobeljskega mostu navzgor proti Ločici (urejanje nasipov ter gradnja pragov)

  

- dograditev primarne kanalizacije – do Lapurja s sredstvi kohezijskega sklada je nedokončan
projekt zaradi težav z izvajalcem Vegradom.

  

1.1. Predlog za predsednika in tajnika KO Latkova vas

  

Za predsednika je bil soglasno potrjen Jože Plaskan, za tajnika odbora pa Franc Kokol.
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2. Predlog za email: občani imajo na spletni strani za vse KO v občini naveden email:
obcina@prebold.com, kamor lahko dajejo pobude in vprašanja.

  

Do naslednje seje člani KO pripravijo predloge za umestitev projektov v proračun občine za leto
2011 in uvrstitev  v Načrt razvojnih programov za obdobje 2011 – 2014.

  

Izpostavljena je bila tudi problematika brezdomcev v Latkovi vasi.

  

  

Seja je bila končana ob 19. uri.

  

  

  

Zapisal:

  

Jože Plaskan Predsednik KO Latkova vas
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