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    OBČINA PREBOLD 
       Krajevni odbor Matke 

Krajevni odbora Marija Reka 
Hmeljarska cesta  3 , 3312 Prebold  

: (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05 

 

Št. dokumenta: 0329-6/2010-13 (5. seja KO Matke) 

Št. dokumenta: 0329-9/2010-23 (10. Seja KO Marija Reka) 

 

Datum: 7.8.2012 

 

ZAPISNIK 

 
razširjene seje krajevnih odborov Matke in Marija Reka, ki je bila v torek, 7. avgusta 2012, ob 

19. uri v sejni sobi Občine Prebold. 

 

Prisotni člani KO Marija Reka: 

Filip Ahac, Ferdo Škrabe, Marjan Tratnik in Dani Doler. 

 

Prisotni člani KO Matke: 

Janez Grenko, Miroslava Govedič, Borut Zagoţen, Joţef Kupec, Rafko Praţnikar in Dušan 

Vedenik  
 

Ostali prisotni:  

podţupan Franci Škrabe, podţupan Marjan Golavšek, Zdravko Zagoţen 

 

Odsotni: 

ţupan Vinko Debelak, predstavnik/i PD Zabukovice, članica KO Matke Vesna Zagoţen, 

članica KO Marija Reka Slavi Gala, član KO Marija Reka Milan Lobnikar in Franci Otavnik.  

 

Na seji se je obravnavala problematika izgradnje elektro priključka za internetno bazno 

postajo na Homu. Predstavniki PD Zabukovice se niso odzvali vabilu. 

 
 

V uvodu je Franci Škrabe predstavil projekt GRADNJE, UPRAVLJANJA IN 

VZDRŢEVANJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŢJA ELEKTRONSKIH 

KOMUNIKACIJ – GOŠO in njegovo izvajanje. 

 

Občine Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, 

Polzela, Tabor in Apače so se odločile pristopiti k projektu gradnje, upravljanja in 

vzdrţevanja odprtega širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij in so kot nosilko 

projekta izbrale občino Mozirje. Soinvestitor gradnje je na Javnem razpisu izbrani partner 

Iskra sistemi d.d., ki je s strani občin tudi pooblaščen za pridobivanje vse potrebne 

dokumentacije s katero bo pridobljena pravica gradnje telekomunikacijskih objektov, 

dostopov in električnih priključkov. Partner je pripravil projekt, zgradil bo omreţje ter ga 

upravljal in vzdrţeval tako, da bodo njegove zmogljivosti ponujene vsem operaterjem in 

ponudnikom storitev pod enakimi pogoji. Gre za gradnjo z brezţičnimi tehnologijami. 
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Projekt mora biti zaključen v 18 mesecih od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem, do 

konca leta 2012. 
 

Ministrstvo za gospodarstvo si je zadalo cilj da zgradi OŠO na območju belih lis tam, kjer 

širokopasovni priključki niso omogočeni, oz. območja, kjer novi interesenti nimajo moţnosti 

pridobitve širokopasovnega priključka.  

Širokopasovna infrastruktura mora omogočiti vsaj 97 % gospodinjstvom dostop do 

širokopasovnih storitev 

 

Vrednost investicije, z vključenim DDV znaša 10,3 mio €. Občine prispevajo skupaj s  

sredstvi EU cca 7 mio €, zasebni partner pa cca 3 mio €. Občina Prebold sodeluje v deleţu s 

cca 800 tisoč €. 

 

Dostop poteka preko baznih postaj in povezave med baznimi postajami za posamezno 

področje. V občini Prebold je predvidena bazna postaja na Homu, ki je preko linka povezana s 

postajo na Gora Oljki in naprej proti Taboru in Vranskem. 

Lokacija na Homu je usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje in na njej so ţe 

opravljene prve arheološke raziskave, lokacija je vrisana tudi ţe v kataster. 

Za delovanje je potreben elektro priključek in soglasje lastnikov sluţnosti za prekop zemljišč. 

Z večina lastniki je sluţnost dogovorjena, PD Zabukovica je v sluţnostno pogodbo za prekop 

zemljišča za potrebe električnega priključka med drugimi zahtevami vnesla tudi zahtevo po 

letni odškodnini v višini 7.000,00 €, z obrazloţitvijo da bo postavitev objekta spremenila 

kakovost planinske postojanke…. Izvajalec jim je v imenu občin ponudil enkratno 

odškodnino v višini 1.000,00 €. 

 

Razprava: 

1. Ali stoji bazna postaja na zemljišču PD Zabukovica 

Ne, lokacija bazne postaje je na zahodnem delu Homa, 20 m od ceste in oddaljena cca 100 m 

od planinskega doma (vmes cerkev Sv. Magdalene). Med bazno postajo in travniško površino 

ostaja gozdni pas. Lokacija vrisana v kataster. 

2. Ali ni moţna druga trasa mimo zemljišča PD Zabukovica 

Po izjavi projektanta obstajajo moţnosti po juţnem delu, vendar niso uspeli pridobiti vseh 

kontaktov za podpis sluţnosti (zapuščinska razprava še ni dokončana). 

3. Ali so potrebne notarsko overjene sluţnostne pogodbe 

Da, zahteve v razpisu. 

4. v sluţnostno pogodbo se naj doda, da se po končani investiciji sanirajo tudi vse morebitne 

poškodbe na cesti, nastale zaradi gradnje bazne postaje 

5. Zaradi zamude pri pridobivanju sluţnosti na Homu nastajajo dodatni stroški, ker bo 

potrebno začasno postaviti postajo nekje v dolini za pokrivanje signala proti Vranskem in 

taboru.  

 

Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani KO je bil izoblikovan naslednji: 

 

SKLEP 1: 

Ponovno se pozove PD Zabukovica, da podpiše služnost za  prekop za električni 

priključek za enkratno odškodnino v višini 1.000,00 €. 

V kolikor člani PD Zabukovica vztrajajo na prvotnih zahtevah se spremeni trasa elektro 

priključka. Člani KO Matke se aktivno vključijo za pridobitev služnosti na parc. št. 473 

in št. 440 k.o. Matke. 
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Zapisal: 

podţupan 

Franci Škrabe 

Predsednik KO Matke 

Janez Grenko 

 

 

 

in 

 

 

 

Predsednik KO Marija Reka 

Filip Ahac 

 

 

 

 

 

 
 


