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ZAPISNIK 2. SESTANKA KRAJEVNEGA ODBORA LATKOVA VAS

  

Sestanek je bil dne 23. 12. 2010 v Gasilskem domu Groblja, s pričetkom ob 19,00 uri in
zaključkom ob 21.00 uri.

  

Prisotni: Jože Plaskan, Franc Kokol, Mohor Maretič, Ciril Rojnik

  

Upravičeno odsotni: Marija Plevčak, Uroš Šibila, Aleš Golič, Miha Fonda

  

Vabljeni:

  

-          župan g. Vinko Debelak, podžupan g. Franci Škrabe, podžupanja ga.Emilija Črnila,
predsednik PGD Groblja g. Vojko Kolenc, predsednik ŠD LV g. Niko Vihar so se sestanka
udeležili ;

  

-          občinska svetnika g. Matjaž Debelak in Branko Verk in predsednik PGD Latkova vas g.
Franci Žilnik se sestanka niso udeležili.

  

Predsednik KO g. Jože Plaskan je predlagal dnevni red :

  

1.      Potrditev zapisnika 1. seje KO Latkova vas

  

2.      Priprava predlogov za proračun Občine Prebold za leto 2011 (člani pripravite predloge)
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3.      Predlogi črnih točk na območju KO Latkova vas

  

4.      Razno

  

KO je predlog dnevnega reda soglasno sprejel.

  

I.

  

Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik prve seje KO  Latkova vas.

  

KO je zapisnik prve seje potrdil brez pripomb.

  

Predsednik je prisotne pozval, da se izrečejo in predstavijo predloge v zvezi s proračunom
občine za leto 2011.

  

II.

  

Dani so bili naslednji predlogi:

  

1.      zagotovitev sredstev v proračunu za osvetlitev križišča regionalna cesta Latkova vas  -
Orla vas;

  

2.      zagotovitev sredstev za zgraditev objekta za hrambo orodja na športnem poligonu
Latkova  vas ;
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3.      nakup nove motorne brizgalne (potrebo je predstavil predsednik PGD Groblja);

  

4.       nakup nove prikolice za prevoz gasilske opreme (potrebo je predstavilo PGD Latkova
vas);

  

5.      ureditev poti ob Savinji od mostu  do KOTOV in ureditev sprehajalne poti Latkova vas  -
Kaplja vas;

  

6.      ureditev javne razsvetljave  za odmaknjene lokacije (Povše, Vihar, ) ;

  

7.      sodelovanje občine pri ureditvi okolice treh novih blokov Na Novinah, predvsem pri
ureditvi zelene pregraje do industrijske cone;

  

8.      ureditev oznak na križiščih za poti – dovoz do novega naselja treh večstanovanjskih
blokov Na Novinah;

  

9.      dograditev kanalizacije  - priključek Veltrag-ovega bloka;

  

10.  sofinanciranje pri izgradnji glavnega krožišča, ki je sicer že predvideno v prostorskem
načrtu;

  

11.  ureditev fasade na objektu ''Vanilija'';

  

12.  ureditev kanalizacije na relaciji Koprivšek – Rojnik (kanal 2.2.1- cca 160m).

  

13.  zagotovitev sredstev za znake in table, kot so navedeni pod točko razno.
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Glede teh predlogov je g. župan zavzel pozitivno stališče.

  

III.

  

KO se je seznanil z dopisom Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Prebold in predlaga, da se kot črne točke opredelijo naslednje lokacije:

  

1.      ureditev križišča, prehoda za pešce in pripravo projektne dokumentacije pri gasilskem
domu Groblja;

  

2.      nevaren odsek  - cestni ovinek, lokalna cesta Prebold - Latkova vas  nasproti hišne št.
Dolenja vas 5 (lastnica Kumer Sabina – Frizerstvo DEJA VU)  (predlagatelj svetnik g. Miha
Fonda);

  

3.      avtobusno postajališče – križišče SAM – ureditev varnega prostora za otroke;

  

4.      križišče regionalna cesta Latkova vas – Orla vas.

  

IV.

  

Pod točko razno je KO obravnaval in sprejel naslednje zahteve in predloge:

  

1.      da se postavijo dopolnilne prometne oznake – dovoljeno za dostavo;
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2.      postavitev znaka na križišču pri Rojnik;

  

3.      postavitev znakov za slepe ulice  Plaskan –Škrubej  in  Kapus  - Gačner;

  

KO opozarja, da če se za te zadeve ne zagotovijo sredstva iz drugih (državnih) virov, naj se tudi
za te namene predvidi sredstva v proračunu Občine Prebold za leto 2011;

  

4.      KO se je seznanil s:

  

-          pisnimi predlogi občinskega svetnika Mihe Fonda za ureditev problema snega in
postavitev ograje za zaščito pri Ivanu Klančniku, LV 213,

  

-          predlogom za odstranjevanje peska ob robovih pločnikov po končani zimski sezoni ter

  

-          predlogom za pogostejše čiščenje cestišča pri betonarni Ecobeton.

  

KO je s tem v zvezi sprejel  sklep, da se te pripombe vnesejo v zapisnik in pobudo  posreduje
na Občino Prebold, dopis pa postane sestavni del dokumentacije druge seje KO.

  

5.      KO se je seznanil s problemom navzkrižnih interesov stanovalcev bloka Veltrag in
gostinskega lokala v pritličju tega bloka. Problem je odpiralni čas lokala in veljavni hišni red. KO
se do problema ni opredelil, ker gre za zadeve, ki niso v pristojnosti odločanja KO. Predlaga pa,
da občinske službe proučijo problem v okviru njihovih pristojnosti.

  

6.      S strani predsednika NO bloka 3, Latkova vas 86 b, g. Jerneja Gigerla je bila
predstavljena pobuda, da bi uredil posebno spletno stran za Latkovo vas. Podžupan g. Škrabe
je  povedal, da je sicer v pripravi popolna prenova spletne strani Občine Prebold. KO je sprejel
sklep, da se g. Gigerla povabi na naslednjo sejo KO in mu omogoči predstavitev njegove ideje.
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Latkova vas 11. 1. 2011

  

  

        

Zapisnik   sestavil:

tajnik KO  g. Franc Kokol

 

  

Predsednik KO Latkova vas

Jože Plaskan
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