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OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-7/2016 

Datum: 28.9.2016 

 
ZAPISNIK 

6. SESTANKA KRAJEVNEGA ODBORA LATKOVA VAS  
 

Sestanek je bil dne 26.9.2016 v Gasilskem domu Groblja v Latkovi vasi, s pričetkom ob 18. uri 

in zaključkom ob 20.00 uri. 

 

Prisotni:  člani KO  LV  Jožef Plaskan, Niko Vihar, Leš Jan, Janc Franc. 

Ostali prisotni: Miha Fonda, Boštjan Taish, Vinko Debelak, Vinko Debelak, Matjaž Debelak. 

 

Opravičeno odsotni: Simonovič Damir. 

 

Vabljeni: 

- podžupan Franci Škrabe, svetnik Miha Fonda, svetnica Emilija Črnila, župan Vinko 

Debelak in svetnik Matjaž Debelak so se sestanka udeležili; 

- Marjan Ribič in Kristina Cizej  se sestanka nista udeležila. 

 

Predsednik Krajevnega odbora Latkova vas (v nadaljevanju KO Latkova vas) je predlagal 

naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika 5. seje KO Latkova vas 

2. Sprememba OPN Občine Prebold – obravnava prispelih ponudb za KO Latkova vas 

3. Priprava predloga plana investicij za proračun 2017/2018 

4. Razno 

 

KO Latkova vas je predlog dnevnega reda soglasno sprejel. 

 

Sklep 1: KO Latkova vas je predlog dnevnega reda soglasno sprejel. 
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Pregled zapisnika 5. seje KO Latkova vas  

 

Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 5. seje KO Latkova vas. Predsednik KO Latkova 

vas je zapisnik prebral in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe.  Nihče ni imel 

pripomb na zapisnik. Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 

Sklep 2: KO Latkova vas je potrdil zapisnik 5. seje. 
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Spremembe OPN Občine Prebold – obravnava prispelih ponudb za KO Latkova vas 

 

KO Latkova vas je predlog spremembe OPN Občine Prebold soglasno sprejel.  
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Sklep 3: KO Latkova vas je spremembe OPN Občine Prebold soglasno sprejel. 
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Priprava predloga plana investicij za proračun 2017/2018 

 

G. Niko Vihar je člane KO Latkova vas in ostale prisotne pozval, da podajo predloge investicij 

za proračun 2017/2018. 

 

Vaščani Latkove vasi se pritožujejo nad hrupom, ki prihaja iz industrijske cone Bisol/Schiedel. 

 

Sklep 4: KO Latkova vas predlaga postavitev protihrupne ograje za zajezitev hrupa, ki 

prihaja iz industrijske cone Bisol/Schiedel. 

 

Državna cesta 447 Šempeter/Vransko bo po izgradnji krožišča v Latkovi vasi bližje 

blokovskemu naselju na Novinah zato je g. Leš vprašal, ali je predvidena tudi za to protihrupna 

ograja. Ta pri krožišču ni predvidena, je pa predvidena ponovna nasaditev grmičevja na brežini 

pod regionalno cesto 427, ki je bila pred kratkim v celoti posekana. Omenjena je bila povezava 

sprehajalne poti vzdolž blokov na krožišče s pločnikom, ki bo realizirana. G. Vinko Debelak je 

pojasnil, da bo v sklopu novega krožišča urejen tudi promet tovornega prometa (kamioni naj bi 

v industrijsko cono Bisol/Schiedel vozili mimo skladišča soli in Kabel trade in ne več naokrog 

po cesti 427 mimo SamDom). 

 

G. Leš je na pobudo stanovalcev na Novinah opozoril na nevarno cesto, ki povezuje regionalno 

cesto 447 in Športni Park Latkova vas mimo stanovanjske soseske, zvečer je  popolnoma 

neosvetljena, brez pločnika na obeh straneh, podnevi se po tej cesti sprehajajo družine z otroki, 

starejši ljudje in sprehajalci psov. Podan je bil predlog, da se na zadevni cesti investira v javno 

razsvetljavo, bodisi zgradi pločnik vsaj na eni strani, bodisi oboje. 

 

Sklep 5: KO Latkova vas predlaga investiranje v javno razsvetljavo, bodisi izgradnjo 

pločnika, bodisi oboje na cesti ki povezuje regionalno cesto 447 in Športni Park Latkova 

vas mimo stanovanjske soseske na Novinah za večjo varnost občanov in drugih peščev v 

prometu. 

 

Sklep 6: KO Latkova vas predlaga tudi investiranje v javno razsvetljavo:  

• križišča pri Športnem parku v neposredni bližini zelenice, kjer nekoč stala 

stanovanjska hiša, danes pa je podrta, pri Tončku-striček, 

• v ulici od Rojnika do Žoharja, 

• na uvozu v Babikovo ulico ter pri stanovanjski hiši Huš. 

 

Izpostavljena je bila tudi ustreznost opremljenosti gasilskih enot v Preboldski občini za namene 

preprečevanja materialne škode v primeru poplav meteornih voda, podtalnice (primer poplav v 

garažah stanovanjske soseske na Novinah v avgustu 2016). V ta namen bosta nabavljena dva 

sesalnika za vodo. Vnela se je debata glede opremljenosti gasilskih enot nasploh. KO Latkova 

vas je prišel do zaključka, da podpira nakup GVM1 novega kombi vozila za prevoz moštva na 

teren. 

 

Sklep 7: KO Latkova vas predlaga nakup novega GVM1 kombi vozila za prevoz gasilcev 

na teren. 
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Razno 

 

• G. Niko Vihar je opozoril na ciprese oz. vejevje pri hiši Jordan, obrezati bi morali veje, 

saj se mimoidoči promet odmika na travnik. Družina Jordan bo prejela obvestilo iz strani 

občine, da oni sami odstranijo veje, ki zastirajo cestišče. 

• Uredi se podest za smetiščne kante Latkova vas center - Latkova vas Skiro.  

• Okrasni betonski smetnjak bi se postavil v Latkovi vasi pri Gasilskem domu. 

• G. Vinko Debelak je omenil, da se bo po končanem projektu krožišča v Latkovi vasi 

uredil izgled stavbe Vanilija (na križišču med cesto 427 in 447) pri tabli Latkova vas. 

 

 

Nova seja KO Latkova vas se skliče po potrebi. 

 

Latkova vas, 28.9.2016 
                   Predsednik KO Latkova vas 

                              Niko Vihar 

 


