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ZAPISNIK

  

3. sestanka krajevnega odbora Latkova vas, ki je bila v četrtek, 24. marca 2011, ob 19. uri v
Gasilskem domu Groblja.

  

Prisotni člani: Jože Plaskan, Franc Kokol, Mohor Maretič, Ciril Rojnik, Aleš Golič, Marija Plevčak

  

Opravičeno odsotni člani: Uroš Šibila

  

Ostali prisotni: podžupan g. Franci Škrabe, občinski svetnik Miha Fonda, g. Matjaž Debelak,
predsednik PGD Groblja g. Vojko Kolenc, predsednik PGD Latkova vas g. Franci Žilnik,
predsednik ŠD LV g. Niko Vihar

  

Odsotni: župan občine Prebold g. Vinko Debelak se je predhodno opravičil

  

Dnevni red:

  

1.Pregled zapisnika 2. seje KO Latkova vas,

  

2.čistilna akcija 2011,

  

3.imenovanje predstavnika v komisijo Naš kraj lep in  urejen ter

  

4.razno.
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KO je predlog dnevnega reda soglasno sprejel.

  

K1

  

Pregled zapisnika 2. seje KO Latkova vas

  

Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik druge seje KO  Latkova vas. Predsednik KO je
zapisnik prebral in prisotne seznanil s tem, da so bili vsi predlogi KO v zvezi s proračunom
občine za leto 2011 na 4. seji občinskega sveta sprejeti. Predsednik je zagotovil, da bo
spremljal izvajanje proračuna in na sejah opozarjal na izvedbo sprejetih predlogov KO. G.
Škrabe pa je poudaril, da predlogi KO ne morejo biti realizirani takoj, ker se proračun financira
in troši po dvanajstinah. Nekateri predlogi so poleg tega tudi dolgoročne narave.

  

Predlogi KO glede črnih točk so bili na Odboru za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
sprejeti. Komisija bo 30.03. opravila ogled črnih točk.

  

KO je potrdil tudi 4. točko zapisnika.

  

Glede 6. točke zapisnika je predsednik pojasnil, da je bila današnja seja prvenstveno sklicana
zaradi organizacije čistilne akcije ter, da bo g. Gigerl povabljen na naslednjo sejo KO, ki bo v
začetku aprila.

  

KO je zapisnik druge seje potrdil brez pripomb.

  

K2
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Čistilna akcija 2011

  

KO je sprejel sklep, da se čistilna akcija izvede 2.4.2011 (rezervni termin je 9.4.). Formirani
bosta dve ekipi. Prva pri gasilskem domu v LV druga pri gasilskem domu na Groblji. Prva ekipa
bo čistila od Kotov do mostu, druga ekipa bo čistila od Orle vasi proti………… Vodja prve ekipe
bo g. Ciril Rojnik, druge ekipe pa g. Jože Plaskan. Ekipi se sestaneta ob 8. zjutraj pri obeh
gasilskih domovih. G.Fonda bo organiziral traktorje za odvoz zbranih smeti za lokacijo PGD
Latkova vas, g. Plaskan pa za lokacijo PGD Groblja. Vsa gospodinjstva bodo do torka dobila
zloženko ravnanja z odpadki in vabila za udeležbo v akciji.

  

K3

  

Imenovanje predstavnika v komisijo Naš kraj lep in urejen

  

KO predlaga za članico komisije Naš kraj lep in urejen g. Prevoršek Jožico. Gospa je že dala
soglasje k imenovanju.

  

K4

  

Razno

  

V razpravi, ki je sledila je g. podžupan pojasnil, da se pometanje pločnikov in cest že izvaja. Za
čiščenje relacije Latkova vas – M. Reka je pristojna služba VOC za ostale površine pa bo
poskrbela Občina. Povedal je, da so predlogi glede krajevnih tabel vključeni v proračun občine.
Opravljen bo ogled črnih točk in opredeljeno kaj je v pristojnosti Direkcije za ceste RS in kaj v
pristojnosti Občine. Osnovni namen današnjega sestanka je dogovor glede čistilne akcije. Na
naslednjem sestanku se bo po opravljenem ogledu opredelilo glede črnih točk, podana bo
predstavitev sprememb lokacijskega načrta. Odbor pa je tudi seznanil s tem, da bo sanacija
mostu čez Savinjo končana predvidoma do konca avgusta.
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G. Kokol je predstavil pobudo krajanov novega naselja Na novinah glede izboljšanja javne
razsvetljave na javnih poteh predvsem v smeri ob športnem parku. Do naslednje seje se
pridobijo podatki okrog opremljenosti cone in obveznosti izvajalcev.

  

Glede možnosti priklopov na javno kanalizacijo je g. podžupan povedal, da bodo vsi
zainteresirani pisno obveščeni glede postopkov priključitve in tudi o izvajalcih, ki bodo lahko
vršili priklop. Vegradovi kanali naj bi bili končani do sredine letošnjega leta in s tem bo
omogočeno tudi priključevanje na kanalizacijski sistem.

  

Občinski svetnik g. Fonda je dal pobudo glede obrezovanja in urejanja krošenj dreves v centru
Latkove vasi.

  

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

  

Zapisnik sestavil:

  

tajnik KO, g. Franc Kokol

  

  

Predsednik KO Latkova vas

  

Jože Plaskan
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