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Zapisnik 3. seje KO Marija Reka, ki je potekala 11. julija 2019,  
ob 20.uri v brunarici na športnem igrišču  

 

Prisotni člani KO: Filip Ahac, Dani Doler, Milan Lobnikar, Toni Cestnik, Matija Zore 

Odsotna člana KO: Nejc Otavnik, Matej Tratnik 

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak, svetnika Karol Lobnikar in Bernard Tratnik 

Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje, 

2. Košnja trave ob cestah v Marija Reki, 

3. Obnova ceste do domačije Hribar, 

4. Postavitev obcestnih ograj v Marija Reki, 

5. Umiritev hitrosti motoristov v Marija Reki, 

6. Posodobitev služnostne poti v naselju Smrekovina (soglasje lastnika), 

7. Vodovodno zajetje Huš, Tonač,  

8. Razno 

 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 

Zapisnik 2. seje KO Marija Reka je bil soglasno potrjen.  
 

2. Košnja trave ob cestah v Marija Reki 

Košnja trave ob občinskih cestah na področju Marije Reke mora biti v celoti opravljena 
vsaj 1x na leto. Prav tako morajo biti 1x na leto pokošene vse ceste v Občini Prebold. 
 

3. Obnova ceste do domačije Hribar 

Po besedah g. župana je potrebna izmera ceste za gradbena dela in potrebno je 
opraviti razpis za izvajalca del. Gradbena dela se bodo začela jeseni 2019.  Prav tako 
bo opravljena obnova ceste v Mali Reki, odsek pod Lobnikarjem. 
 

4. Postavitev obcestnih ograj v Marija Reki 

Obcestne ograje na določenih odsekih so že izmerjene. Potrebna je montaža do 
1.9.2019 (zaradi šolskega kombija). Prav tako je KO predlagal razširitev ovinka pri 
Laznik (na zgornjo stran), s katerim se g. župan strinja.  
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5. Umiritev hitrosti motoristov v Marija Reki 

Dne, 15.7.2019 je izveden sestanek občinske uprave z PU Celje glede prometne 
problematike na območju občine. KO se strinja, da je potrebno najti ustrezno 
rešitev, ki bo zmanjšala hrupno obremenitev na tem odseku. 
 
6. Posodobitev služnostne poti v naselju Smrekovina (soglasje lastnika) 

Po besedah župana imajo lastniki hiš služnost že vpisano (pridobili naknadno, po 
nakupu parcele). Potreben je dogovor med imetniki služnosti in lastnikom 
zemljišča.  Na Občino Prebold še ni bilo posredovanega poziva s strani prebivalcev 
naselja Smrekovina o ureditvi ceste. Potrebno je vložiti prošnjo na Občino, ki se bo 
obravnavala kot vse ostale prošnje za ureditev cestne infrastrukture. Občina 
Prebold bo tudi pripravila dopis lastnikom parcel v naselju Smrekovina in jih 
obvestila o stanju.  
 
7. Vodovodno zajetje (Huš in Tonač) 

Na 2. seji KO je bil planiran ogled obeh vodnih zajetij in iskanje optimalne  rešitve. 
Do ogleda ni prišlo. Nov ogled je planiran po dopustih. Ogleda se udeležijo g. 
župan, Matija Jager in Filip Ahac.  
 

8. Razno 

 

- Bernard Tratnik predstavi dogajanje v zvezi z odkupom igrišča Marija Reka. 

Potrebna je priprava pogodb za odkup igrišča od vseh solastnikov.  

- Na makadamski cesti Smrekovina manjkajo pokrovi jaškov odvodnjavanja. 

Potrebno je namestiti nove.  

- Župan predlaga, da se v zvezi z najemom Planinskega doma Marija Reka 

postopa sledeče: v primeru interesa se k nadaljnjemu najemu povabi obstoječe 

najemnike, zamenja se najemodajalec, ki ne bo več PD Prebold ampak Občina 

Prebold. S tem bi Občina Prebold poskrbela, da se denar od najemnine investira 

v Planinski dom (obnova sanitarij). KO se  s predlagano rešitvijo strinja. 

-   

Seja je končana ob 21.00. 

 
                                                                              
Tajnik 
Matija Zore 

Predsednik KO Marija Reka 
Filip Ahac 

 


