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ZAPISNIK 
 
6. seje KO MATKE, ki je bila v četrtek, 9. Novembra 2017, ob 19. uri v gasilskem 
domu v Matkah. 

 

Prisotni člani KO:        Grenko Janez, Kupec Joži, Govedič Mira, Zagožen Borut, 
Baloh Jože,  

Opravičeno 
odsotni: 

Ramšak Matjaž, Zagožen Vesna 

Drugi prisotni: Župan Vinko Debelak, Podžupan Marjan Golavšek, člani 
vodovodne skupnosti pod Slomom. 

    

Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost 
2. Pregled zapisnika 5. Seje 
3. Aktualne zadeve 
4. Pobude in vprašanja članov KO 
5. 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 5. seje KO Matke 
 
Predsednik je prisotne seznanil z zapisnikom 5. seje krajevnega odbora. Člani na 
zapisnik niso imeli pripomb, zato je bil soglasno sprejet naslednji sklep. 
 
Sklep št. 1 : 
Potrdi se zapisnik 5. seje  krajevnega odbora Matke. 
 
Ad/3  Aktualne zadeve 
 
Predsednik je pojasnil, da so bili na sejo KO povabljeni člani vodovodne skupnosti pod 
Slomom, da se jim predstavi idejna zasnova izgradnje druge faze vodovoda na Golavo. 
Predstavitev je prepustil županu, ki je povedal da je izdelana idejna zasnova vodovoda 
od priklopa vodovoda za Golavo do Burklčevega hriba z okolico. Ter naročen projekt 
za izvedbo. Vrednost te izgradnje je cca 280 tisoč evrov. Tudi ta del se bi gradil fazno 
in sicer najprej bi zgradili  vodovod za uporabnike vode vodne skupnosti pod Slomom. 
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Izgradnja bi se izvedla v letu 2018, zato je potrebno pridobiti služnostne pogodbe od 
lastnikov zemljišč na trasi pri čemer naj sodelujejo uporabniki in KO ter predstavnik 
občine. 
Stroški za uporabnike bodo komunalni prispevek ter vloga za priključitev cca 700-800 
evrov. 
 
Predsednik in člani odbora so se seznanili z aktualnimi zadevami v kraju, te pa so: 
 

• Preverit je potrebno stanje škarpe ob glavni cesti skozi Matke 

• Sanirat je potrebno cesto do Šibila Štefana 

• Odstranit je potrebno material ki je ostal od porušitve garaže pri hiši Košec 

• NIVO bo saniral del  brežin na Potoku Kolja in sicer v delu od zaselka Brda do 
domačije Hrustl 

• Delovanje zimske službe je za leto 2018 je primerno urejena 

• Življeniski pogoji za bivanje Potočin Marjana so slabi  zato je potrebno 
aktivirati pristojne službe 

• Namesti se tabla z radarjem v centru naselja 

• Ponovno se pojavlja zrak v  javnem vodovodu potrebno je zgraditi večji 
zbiralnik pri Likovič NUJNO. 

• Dogovorit se je potrebno z občino Žalec da zgradi svoj del ceste na Hom. 

•  
 Župan je predstavil aktivnosti, ki jih bo v prihodnje izvedla v Matkah občina in te so: 

• Načrtuje se izgradnja  kanalizacije v zaselku Brda ter odcep  proti Slemenšek 
ter do hiš pod Slomom. 

• Sanirala se bo glavna cesta od Cijana do odcepa za zaselek Brda 

• Nakup gasilskega vozila za PGD Matke AC 24/60 
                                                                                                                                                                                                                  

 
Ad/4 Pobude in vprašanja članov KO  
 

• Zagožen Borut: 
 

Predlaga, da se opravi sanacija mostu v zaselek Brda 

• Govedič Mira je postavila vprašanje: 
 

Ali se bo zaselek pod Slomom lahko priklopil na kanalizacijo? 

• Baloh Jože: 
Potrebno je postavit smerokaz za Prebold  na križišču pri Pinter 
Kako se bo kanalizacija uredila v zaselku Zahom? 

• Odgovor Župana: 
V Zahomu se bo kanalizacija reševala skupaj z občino Žalec ali pa z postavitvijo 
individualne  čistilne naprave. 
 
Ad/6  Razno 
 
Župan je prisotne seznanil, da sanacije ceste Šešče – Matke pri Podkoritnik letos ne 
bo ker je potrebno pred tem sanirat plaz na tem mestu. 
Zagožen Borut je opozoril,da pri Vračkotu ne gori javna luč. 
Znak 40 se prestavi na začetek naselja Matke pri Zagožen Rafkotu 
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Ker druge razprave ni bilo je predsednik sejo zaključil ob 20.10 uri. 
 
 
 Predsednik KO Matke 

GRENKO  JANEZ 
 


