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OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-8/2015 
Datum: 2.10.2016 
 

ZAPISNIK 
 
5. seje KO MATKE, ki je bila v ponedeljek, 27. 9. 2016 ob 20. uri v gasilskem domu v 
Matkah.  
 
Prisotni člani KO: Grenko Janez, Kupec Joži, Govedič Mira, Zagožen Borut, Baloh 
Jože,  
 
Drugi prisotni: Župan Vinko Debelak, Podžupan Marjan Golavšek, Vodovnik Alojz 
 
Dnevni red:  
1. Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost  
2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. seje KO Matke  
3. Prometna varnost  
4. Realizacija del v devetih mesecih  
5. Spremembe prostorskega načrta občine  
6. Pobude in vprašanja  
7. Razno  
 

Ad/1 
 
Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost  
 
Predsednik je ugotovil, da je od sedmih vabljenih članov krajevnega odbora prisotnih 
5 članov. Glede na število prisotnih je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom.  
 

Ad/2 
 
Obravnava in potrditev zapisnika 4. seje KO Matke  
 
Predsednik je prisotne seznanil z zapisnikom 4. seje krajevnega odbora. Člani na 
zapisnik niso imeli pripomb, zato je bil soglasno sprejet naslednji sklep.  
 
Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 4. seje krajevnega odbora Matke  
 

Ad/3 
 
Prometna varnost  
 
Predsednik je člane odbora seznanil da je na sejo povabil Vodovnik Alojza ker želi 
člane seznaniti s problematiko prometne varnosti v okolici njihove hiše zato je besedo 
predal njemu. Vodovnik Alojz je izrazil zaskrbljenost, ker nekateri vozniki skozi naselje 
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Matke vozijo z veliko hitrostjo in s tem ogrožajo varnost. Predvsem otrok. Zato 
predlaga, da bi se postavila hitrostna ovira (ležeči policaj).  
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji sklep:  
 
Sklep št. 2:  
V neposredni bližini hiše Vodovnik se postavi dodatna signalizacija otroci na 
cesti. V začetku pomladi pa se potem na podlagi ugotovitev ali je dodatna 
signalizacija izboljšala prometno varnost in v kolikor se ugotovi, da ne se 
namesti montažna hitrostna ovira. 
 

Ad/4 
 
Realizacija del v prvih devetih mesecih  
 
Predsednik in župan sta predstavila dela, ki so v kraju že bila izvedena in katera so še 
predvidena. Dela, ki so že izvedena:  
• Obnova in preplastitev ceste Matke Mrzlica in asfaltiranje odcepa proti Germadnik  
• Asfaltiral se je del ceste proti Homu  
• Sanirana je bila cesta proti Fojt  
• Po hišah so bila poslana obvestila glede prometne varnosti  
• Izgrajen je bil del vodovoda na Goljavo in sicer odsek do športnega centra  
 
Sklep št. 3: Člani odbora so se seznanili z realizacijo del v prvih 9 mesecih.  
 

Ad/5 
 
Sprememba prostorskega načrta občine  
 
Predsednik je člane seznanil s pobudami za spremembo OPN, katere so podali krajani 
Matk. Člani so se strinjali z podanimi predlogi in niso imeli pripomb, so pa mnenja, da 
na območju, kjer še ni predvideno za gradnjo člani niso naklonjeni širitvi tega območja, 
zato o predlogih za širitev naj svoje mnenje pove stroka.  
 
Sklep št. 4: Člani KO nimajo pripomb na podane predloge za spremembo OPN 
na območju Matk, razen v delu kjer gre za širitev območji pozidave, ki ni v 
navezavi z že obstoječem območjem pozidave.  
 

Ad/7 
 
Pobude in vprašanja  
 
Predsednik je pod to točko pozval prisotne člane, da podajo svoje pobude in vprašanja.  
Člani so podali pobude za ureditev naslednjih zadev:  

• Gramoziranje ceste do domačije Šibila Štefana.  

• Ureditev odvodnjavanja pri Jerman Jožetu  

• Popravilo škarpe skozi vas zaradi luščenja fug  

• Popravilo pokrovov jaškov kanalizacije zaradi ropotanja  

• Odpravit zrak v javnem vodovodu Namestitev odbojne ograje na ovinku pod 
Matkotom  

Ad/6 
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Razno  
 
Pod to točko so člani podali naslednje predloge za proračun občine za leti 2017 in 
2018:  

• Asfaltiranje ceste na Hom  

• Preplastitev ceste Brda - Vračko  

• Dokončanje izgradnje vodovoda na Golavo 

• Obnova vodovoda pod Slomom in priključitev na novi vodovod na Golavo  

• Izgradnja kanalizacije v Brdi, Pod Slomom, Slemenšek – Babič, Jerman-  
Rodošek 

• Nabava Avto cisterne za PGD Matke  

• Izgradnja javne razsvetljave Hribar – Govedič  

• Sanacija meteorne kanalizacije v Brdi po poplavah 
 
 
Ker druge razprave ni bilo je predsednik sejo zaključil ob 21,10 uri.  
 
 
 

 Predsednik KO Matke 
GRENKO JANEZ 
 

 


