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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.: 0329-0032/2019-2 
Datum: 23. 10. 2019 
 
 

Zapisnik  
4. seje KO Marija Reka, ki je potekala 23. oktobra 2019, ob 19. uri v 

brunarici na športnem igrišču v Mariji Reki 
 

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

Odsoten: Matej Tratnik 

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak, svetnika Karol Lobnikar in Bernard Tratnik, 
Lanišnik Janez, Robi Jerman 

Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje; 

2. Cesta v naselju Smrekovina; 

3. Obnova sanitarij v planinskem domu v Mariji Reki (čiščenje vodnega zajetja); 

4. Gozdne ceste; 

5. Prenova ceste do domačije Hribar; 

6. Izgradnja hišnega vodovoda (Huš); 

7. Plan dela za leto 2020; 

8. Razno. 

 

1. 
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 
 
Zapisnik 3. seje KO Marija Reka je bil soglasno potrjen.  
 

2. 
Cesta v naselju Smrekovina 
 
Obnova ceste v naselju Smrekovina do sedaj na Občini Prebold še ni bila 
obravnavana, saj prošnja za ureditev odseka ni bila poslana. Problem je lastništvo 
ceste in služnost. Po besedah Janeza Lanišnika imajo služnost samo 3 objekti, ostali 
ne. Prav tako je problem, da cesta ni prenesena na Občino Prebold, zato jo ta ne more 
urejati. Lastnik zemljišča, kjer poteka cesta, je poudaril, da želi, da Občina cesto odkupi 
ali pa se opravi menjava zemljišč. Občina ceste ne bo odkupila, saj to ni v dosedanji 
praksi- lastniki so prepisali zemljišče brez zahteve po odkupu. S strani KO je bil podan 
predlog, da lastniki objektov odkupijo cesto in se potem prepiše na Občino Prebold.  
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3. 
Obnova sanitarij v planinskem domu v Mariji Reki (čiščenje vodnega zajetja) 
 
V planinskem domu je bila opravljena sanitarna inšpekcija. Po zapisniku je največji 
problem voda, saj naj ne bi dosegala standardov za uporabo kot pitna voda. Občino 
bo odločbo inšpektorata preučila in ustrezno ukrepala. 
 

4. 
Gozdne ceste 
 
Gozdne ceste v Mariji Reki so bile urejene, nekatere pa so v urejanju. 
 

5. 
Prenova ceste do domačije Hribar 
 
Dela se že izvajajo, cesta bo asfaltirana. 

 
6. 

Izgradnja hišnega vodovoda (Huš) 
 
Opravljen je bil ogled zajetja. Bolj primerno je zajetje pod hišo, potrebna bo črpalka za 
črpanje vode (okoli 30m višinske razlike). 

 

7. 

Plan dela za leto 2020 

 
- Prenova in na novo asfaltiranje cestnega odseka Mala Reka - pod Lobnikarjem 

- Menjava vodovodnih cevi v Planinskem domu Marija Reka 

- Redno letno vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest v Mariji Reki 

- Vzdrževanje gozdnih cest 

- Pobuda za asfaltiranje cestnega odseka Pristavec-Cizej 

- Nakup AED in njegova postavitev na določenih točkah (igrišče, Planinski dom) 

- Kamion peska za cestni odsek proti Žagar v Mali Reki 

- Ureditev otoka za smeti pri igrišču 

8. 

Razno 

- Člani KO predlagajo, da se prenovi ograja na mostu za Veliko Reko. 

Seja je končana ob 21.00. 
      
 
                                                                
Tajnik 
Matija Zore 

Predsednik KO Marija Reka 
Filip Ahac 

 
 


