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Zapisnik 13. seje K O Marija Reka, ki je potekala dne 14. 9. 2017, ob 20 uri 

na športnem igrišču v Marija Reki. 

 

Prisotni člani KO Marija Reka: 

Ahac Filip, Doler Dani, Rizmal Bogomila, Škrabe Ferdinand, Tratnik Janja in Tratnik Matej. 

 

Opravičeno odsotni:  Tratnik Bernard 

 

Ostali prisotni: Svetnik g. Stenovec Aleš 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12 seje KO Marija Reka. 

2. Obravnava prošenj krajanov Marija Reka. 

3. Zaključna dela na cesti (Jamšek – Popel). 

4. Gozdne ceste. 

5. Gramoziranje javnih poti. 

6. Plan dela za leto 2018 v Marija Reki. 

7. Razno: 

 

                                                       AD 1 

 

Pregled in potrditev zapisnika 12 seje KO Marija Reka 

 

Zapisnik 12. seje je bil soglasno sprejet. 

 

                                                      AD2 

 

Obravnava prošenj krajanov Marija Reka 

 

Obravnavali smo vse prošnje krajanov Marija Reka in sprejeli naslednje: 

Slavici Podbregar, Jelki Zupan in Francu Otavniku se odobrijo cisterne za pitno vodo s 

prostornino 3500 litrov. Prošnjo za asfaltiranje dovozne poti do Goropevšek Janka smo 

obravnavali že drugič. KO Marija Reka meni, da je to možno samo, da je pred njim že kar nekaj 

prošenj za asfaltiranje dovoznih poti in je treba to upoštevati. 

 

                                                     AD3 

 

Zaključna dela na cesti (Jamšek – Popel) 

 

Cesta ( Jamšek – Popel ) je v zaključni fazi. Treba je samo še nasuti bankine in nekaj odbojnih 

ograj. Otvoritev tega odseka ceste pa bo čim prej (odvisno od vremena). 
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AD 4 

 

Gozdne ceste v Marija Reki 

Tudi gozdne ceste so v zaključni fazi po zagotovilu g. Vesolok Tonija. Treba je samo še ogled 

in prevzem teh cest. 

 

AD 5 

 

Gramoziranje javnih cest 

Vse ceste, ki so se gramozirale v letošnjem letu so gotove. Naknadno se je sanirala cesta na 

Mrzlico. Gospod Fajfar je zaprosil za dva tovornjaka gramoza. Rabil bi ga za posip ceste , ki jo 

je sam poširil do svojega doma. Ta gramoz se mu odobri vgradil pa ga bo sam. 

 

AD 6 

 

Plan dela za leto 2018 v Marija Reki 

 

1. Redno letno vzdrževanje makedamskih in asfaltnih cest. 

2. Asfaltirati odsek ceste do Otavnik Antona v izmeri 300 metrov. Podlaga je v veliki 

meri že pripravljena. 

3. Sanirati  cesto ( Smrekovina – Šuštar ). Cesta je v zelo slabem stanju. 

4. Nadaljevati z pripravami za asfalt do domačije Hribar. 

5. Sanacija ceste ( Lipovšek – Potočnik ) 

 

AD 7 

 

Razno 

Pod točko razno smo obravnavali odlagališče smeti pri Krančjevem mlinu. 

Nekateri krajani so proti in želijo ,da se to zbirališče ukine. Spet drugi pa niso za to. KO Marija 

Reka je po burni razpravi ugotovil, da je boljše , da zbirni center ostane, Vsi vemo da nam 

odpadke vozijo od drugod. V primeru da ukinemo zbiralnico bomo imeli odpadke po celi Reki. 

Sprejeli smo sklep, da se zbirno mesto ustrezno zaščiti z ograjo tako, da nam živali ne bodo teh 

odpadkov raznašale na okoli. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22 uri. 

 

                                                                                                  Zapisal predsednik KO 

                                                                                                       Marija Reka 

                                                                                                         Ahac Filip 

 

 


