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ZAPISNIK

  

3. seje KO MATKE, ki je bila v torek, 12. julija 2011, ob 20. uri v gasilskem domu v MATKAH.

  

  

Prisotni člani KO:      Grenko Janez, Pražnikar Rafko, Govedič Mira, Zagožen Vesna, Zagožen
Borut

  

Opravičeno odsotni: Kupec Joži, Vedenik Dušan,

  

Drugi prisotni:  Podžupan Marjan Golavšek ,Veber Boštjan PGD Matke

  

  

Dnevni red:

  

1.Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost

  

2.Pregled sklepov 2. seje

  

3.Obravnava predloga odloka o splošnem redu v občini Prebold
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4.Razno

  

  

Ad/1 Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost

  

  

Predsednik je ugotovil, da je od sedmih vabljenih članov krajevnega odbora prisotnih pet 
članov tako, da je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

  

  

Ad/2  Pregled sklepov 2. seje

  

  

Predsednik je pod to točko prisotne člane seznanil z realizacijo sklepov prejšnje seje in sicer, da
še ni rešena ureditev zemljišča za spomenik NOB z Roškar Martinom, ker še ni dosežen
dokončni dogovor tako kot je bilo sprejeto s sklepom na zadnji seji odbora. V proračunu so bila
zagotovljena sredstva za nabavo gas. vozila in za izgradnjo vodovoda v Brdi, ni pa bilo sredstev
za obnovo mostu pri Jerman Jožetu. Prav tako še ni jasno kdaj bodo razpisi za izgradnjo
kanalizacije, predvideva se v jesenskih mesecih. Predsednik je člane seznanil, da je bil
opravljen sestanek pri Veber Slavkotu, Mariji glede meteornih voda.
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Ad/3 Obravnava predloga odloka o splošnem redu v Občini Prebold

  

  

Pod to točko je predsednik člane seznanil s predlogom odloka o splošnem redu v občini
Prebold, ki je v javni obravnavi. Vsi člani so z vabilom dobili odlok. Člani na oblok niso imeli
pripomb.

  

Sprejet pa je bil naslednji

  

  

Sklep št 1:

  

Občina naj skrbi, da se redno čisti ob cestnem telesu grmovje ter se tako zagotavlja preglednost
in varna vožnja  udeležencem v prometu.

  

  

Ad/4 Razno

  

  

Predsednik je prisotne člane seznanil, da je za članico komisije v  akciji naš kraj lep in urejen
bila predlagana Anita Zagožen. Komisija je z delom že pričela in opravila prvi ogled. V razpravi
je bila tudi ureditev oskrbe z vodo na območju Golave in Homa, kjer je še vedno potrebno

 3 / 4



Zapisnik 3. seje KO Matke

Prispeval Špela Breznikar
Petek, 29 Julij 2011 08:27

dovažati vodo. Krajevni odbor predlaga, da se prouči možnost ureditve črpališča za komunalno
vodo v naselju Matke nato pa se voda črpa preko dveh novih cevovodov na obe  lokaciji.

  

  

Druge razprave pod to točko ni bilo.

  

  

Seja se je zaključila ob 21 uri.

  

  

Predsednik KO Matke

  

Grenko Janez
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