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KRAJEVNI ODBOR 

MARIJA REKA 

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 
OBČINA PREBOLD 

Št. dok.: 0329-3/2015 

Datum: 27.02.2017 

 

Zapisnik 11. seje K O Marija Reka, 

ki je potekala dne, 27. 2. 2017 ob 19. uri na športnem igrišču v Marija Reki. 

 

 

Prisotni člani KO Marija Reka: 

 

Ahac Filip, Doler Dani, Rizmal Bogomila, Škrabe Ferdinand, Tratnik Bernard, Tratnik Matej  

In Tratnik Matej. 

 

Ostali prisotni: 

g. župan Vinko Debelak, svetnik g. Aleš Stenovec in g. Aleš Počivalšek, direktor 

ECOBETONA d.o.o. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje K O  

2. Odprtje kamnoloma v Marija Reki. 

3. Čistilna akcija v Marija Reki. 

4. Priprava ceste za asfalt (Jamšk- Popel). 

5. Gozdne ceste (Resnica). 

6. Razno: 

 

                                                  AD1 

 

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje K O Marija Reka 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

                                       

                                                  AD2 

 

Odprtje kamnoloma v Marija Reki 

G. Počivalšek je kupil v Marija Reki zemljišče z namenom, da bi imel tukaj v Marija Reki 

kamnolom. Ker krajani nasprotujejo odprtju tega kamnoloma se je obrnil na KO Marija Reka. 

KO Marija Reka ni pooblaščen, da daje taka soglasja, a kljub vsemu vsi člani nasprotujejo 

odprtju tega kamnoloma. Odprla se je burna razprava.  

G . župan mu je skušal razložiti, da je za to potrebnih ogromno dovoljenj, če pa krajani Marija 

Reke ne želijo kamnoloma potem nima smisla vztrajati. KO Marija Reka je mnenja, da 

kamnolom ni strateškega pomena za Marija Reko in, da nam tudi ni v korist prej v škodo. 

 

                                                     AD3 

 

Čistilna akcija v Marija Reki 

Čistilna akcija bo potekala v Marija Reki tako kot vsako leto. Zborno mesto je na športnem 

igrišču v Marija Reki, ob osmi uri. Datum še ni določen, omenja se prvi april. Za vrečke bo 

priskrbljeno kontaktna oseba je Ahac Filip GSM 031 588 306. 
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                                                     AD4 

 

Priprava ceste za asfalt ( Jamšk- Pepel) 

Dela potekajo po planu. Lastništvo še ni čisto urejeno se pa ureja tako, da bo do pričetka del 

tudi to urejeno. 

 

                                                    AD5 

Gozdne ceste (Resnica) 

Gre za odsek z regionalne ceste Prebold – Trbovlje proti Kobac. Ta gozdna cesta ni lastniško 

urejena. V bodoče bo treba tudi to cesto odmerit. G. župan nam je povedal, da se je zakonodaja 

spremenila in, da mora vsak lastnik zemljišča sam vložit vlogo za odmero in plačati takso. S  to 

potezo nam je država še dodatno otežila zadevo. 

 

                                                   AD6 

 

Razno 

Pod točko razno smo se pogovarjali o Reški prireditvi. Kajti vsi vemo, da so stroški preveliki , 

da bi vztrajali v Marija Reki. Mnenja so različna, denarja pa ni dovolj. G. župan je dejal, da bi 

mogoče prireditev preselili v dolino, nikakor pa ne opustiti prireditve. Kako se bo odločil 

upravni odbor kulturnega društva pa še ne vemo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 

 

 

 Zapisal predsednik KO Marija Reka                                                                                                          

Ahac Filip 

 

 

                                                                                              

  


