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OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-31/2019-2 
Datum: 16.. 10. 2019 
 

ZAPISNIK 
 

3. seje KO Matke, ki je bila v sredo, 16. oktobra 2019, ob 19. uri 
v gasilskem domu v Matkah. 

 

Prisotni člani KO:        Sergej Vedenik, Franci Pražnikar, Milan Rakun, Borut Zagožen, 
Jože Jerman, Janez Grenko, Robi Germadnik 

  

Drugi prisotni: Župan Vinko Debelak, svetnik Marjan Golavšek 

  

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 2. seje; 
2. Kanalizacija, odvodnjavanje meteornih in hudourniških voda; 
3. Ureditev mostu čez potok Kolja; 
4. Ureditev bankin, brežin in škarp na omenjenem odseku ceste;    
5. Postavitev ogledala na nepreglednem mestu v križišču Matke – Brda; 
6. Nova preplastitev ceste z asfaltom;                                                                                                                            
7. Razno.                                                                                                                                                           

 
1. 
 

Pregled zapisnika 2. seje 
 
Potrjen je bil zapisnik 2. seje. 

 
2. 
 

Kanalizacija, odvodnjavanje meteornih in hudourniških voda 
 
Župan je obljubil, da so finančna sredstva v vrednosti 200.000,00 EUR namenjena in 

obljubljena 2021. Istočasno je v planu tudi obnova ceste SVETI LOVRENC – MATKE 

(LOKAVEC), vendar se bo potrebno odločiti na dodatnem sestanku, katera investicija 

bo prioriteta. Na vprašanje vaščanov, zakaj ni denarja, župan odgovori, da so opravili 

nakup zemljišča zraven vrtca, ker je to tudi zelo nujno (380.000,00 EUR – 700 m2). 
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3. 

Ureditev mostu čez potok Kolja 

Most – Kolja; odgovor župana je, da se bo gradilo v sklopu kanalizacije in obnove 

ceste, vendar sredstev še ni dovolj. Obljubi pa, da se bo pričelo z zbiranjem projektne 

dokumentacije za omenjeni projekt mostu. Zaradi omenjenih obnov, cesta ne bo 

prevozna, zato se uredi obvoz (opcija Cestnik – Veler – Ocvirk ali Veler - Šibila – Brvar 

- Kočevar in naprej proti Šeščam). 

4. 

Ureditev bankin, brežin in škarp na omenjenem odseku ceste 

Bankine se uredijo še v letošnjem letu in sicer na celotni lokaciji vasi Matke – Brda. 

Pričetek del takoj! Brežine in škarpe so v planu za leto 2021 v sklopu kanalizacije. 

5. 

Postavitev ogledala na nepreglednem mestu v križišču Matke – Brda 
 

1.) Ogledalo na križišču odseka Brda pri kapelici (na zemljišču Zagožen ), se na 

primernem mestu postavi ogledalo. Izvedba takoj. Župan predlaga dodatno 

čiščenje grmovja brežin Kolja, KMETIJA Zagožen je svoje delo že opravila, 

lastnika desne brežine g. in ga. Lampe ne dovolita čiščenja in podiranja na 

svojem zemljišču. Rešitve trenutno ni. 

6. 

Nova preplastitev ceste z asfaltom                                                                                                                         
 
Preplastitev asfalta, dela se opravijo v sklopu kanalizacije v letu 2021. 
 

7. 
 

Razno 
 
Vodotoki in hudourniki, vsa odvodnavanja  meteornih in hudourniških voda, niso zajeta 
v planu obnove za leto 2021. Propust pri Gorjup in Drolc, pa se takoj poveča s fi 300 
mm na fi 500 mm ali več v roku enega meseca, kar bo omogočilo boljši pretok voda 
ob meteornih neurjih in večjih količinah padavin.  
Na drugi strani ceste Drolc Katica proti Kolji pa se je potrebno še dogovoriti, rešitev 
smeri vode. OPCIJA – začasna večja mulda z rešetko v smeri Cestnik – Javornik proti 
Kolji. 
 
Ureditev poškodovane brežine klanec Vasle. 
Župan razloži postopek del, brežina se odstrani do trde podlage, uredi se peta in 
izgradi škarpa. Želja družine Vasle je, da se odpovejo nekaj zemljišča na spodnji  strani 
ceste, s tem  namenom, da se cesta pomakne malo bolj levo in s tem pridobi večji lok 
in boljšo prevoznost. Na zgornji strani pa pridobijo manjkajoče metre zemlje, da lahko 
uredijo zgornjo brežino in utrdijo drsečo zemljo, ki leze proti cesti. Župan se s 
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predlogom strinja in obljubi, da se bo rešilo (dodaten ogled terena ) na najboljši možen 
način v sklopu kanalizacije in prenove ceste. 
 
Franci Pražnikar izpostavi problem jaška v trikotniku ceste pri Hribar, župan obljubi 
sanacijo.  
 
Rakun Milan omeni poškodbe na cesti proti Zahomu smer Pinter, na cesti so vidne 
razpoke, potrebno jih je sanirati z zalivkami, problem se uredi še pred zimo.  
 
Vodovod pri Zagožen Davorju, župan omeni, da se tlak poveča z namestitvijo 
hidroforja, vendar se lastnik ne strinja. Prav tako je bilo povedano, da vode primanjkuje 
in da bo potrebno iskati rešitve v dodatnih vodnih zajetjih, ki pa še niso v planu občine 
Prebold.  
 
Dostop invalidov v gasilski dom Matke; 
župan izpostavi, da je to sicer potrebno urediti, vendar ni prioriteta, ker ni finančnih 
sredstev, denar bo potrebno zagotoviti iz drugih virov. 
 
Jan Marko postavi vprašanje odvoza (deponija izrabljenih gum) izpod Mrzlice. Omeni, 
da z vsakoletno čistilno akcijo ne moremo odstraniti navlake, ker jo je preveč. Župan 
obljubi, da se bo nekaj storilo na tem. 

 
Sestanek se zaključi ob 20.30 uri.  
 
Zapisnik se preda županu Vinku Debelaku in predstavniku za naš kraj Sergeju 
Vedeniku. 
 
Krajani s svojo prisotnostjo in podpisom jamčijo in potrjujejo točnost napisanega 
zapisnika. 
     
 
 
Zapisala: 
Melita Veber 

Predsednik KO Matke 
Sergej Vedenik 

 
 

 
 
Priloga, shranjena v papirni obliki v arhivu Občine Prebold: 
- lista prisotnih 
 


