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KRAJEVNI ODBOR 

LATKOVA VAS 

www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@obcinaprebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-7/2017-2 

Datum: 17.03.2017 

 
ZAPISNIK 

7. SESTANKA KRAJEVNEGA ODBORA LATKOVA VAS  
 

Sestanek je bil dne 17.03.2017 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, Janc Franc, Simonovič Damir, Marjan 

Ribič, Kristina Cizej 

Ostali prisotni: Miha Fonda, Vinko Debelak. 

 

Opravičeno odsotni: JAN LEŠ 

 

Vabljeni: 

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

Debelak in svetnik Matjaž Debelak, Brane Verk, PGD Latkova vas, PGD Groblja, ŠD Latkova 

vas 

- Udeležila sta se: Miha Fonda, Vinko Debelak 

 

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

naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika 6. seje KO Latkova vas 

2. Čistilna akcija 

3. Tekoča problematika 

 

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 6. seje KO Latkova vas  

 

Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 6. seje KO Latkova vas. Predsednik KO Latkova 

vas je zapisnik prebral in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe.  Podal se je predlog 

o popravku sklepa 5. iz 6. seje, kjer se ponovno da v proračun občine Prebold javna razsvetljava 

(ulica Rojnik- Žohar) Ugotovilo se je, da se prav tako iz sklepa 5. prejšnje seje ni uredil 

kandelaber pri stanovanjski hiši Huš. 
 

Sklep 2: KO Latkova vas je skupaj s vsemi popravki potrdil zapisnik 6. seje. 
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Čistilna akcija 01.04.2017 

 

Predsednik je predstavil projekt POMLADNO ČIŠČENJE OKOLJA V OBČINI PREBOLD, 

ki se organizira v okviru občine Prebold. Zbor je v soboto ob 8h zjutraj pred gasilskima domoma 

Latkova vas ter Groblja. Predsednik zagotovi in ves material, ki je potreben za izvedbo čistilne 

akcije. Kontaktne osebe za Latkovo vas sta Miha Fonda in Vihar Niko. Prostovoljci, ki se bodo 

zbrali v gasilskem domu Latkova vas bodo čistili spodnji del Latkove vasi (smer Stepišnik, 

kote, spodnji jez, zadnja stran Schidla in cesta mimo odpada prodi Športnemu parku). 

Prostovoljci, ki se bodo zbrali na Groblji čistijo od avtoceste ter vse do Športnega parka kjer se 

obe ekipi združita. 

 

Sklep 3: KO Latkova vas se je strinjal s predlaganim predlogom pomladno čiščenje v 

občini Prebold. 
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Poda se predlog za združitev prireditev, ki so planirane v mesecu juniju 2017. 

 

G. Niko Vihar je članom KO Latkova vas in ostalim prisotnim predlagal, da bi v sklopu dneva 

gasilca, ki ga letos pripravlja PGD Groblja, občina organizirala v enakem terminu otvoritev 

krožišča na Groblji ter občinski praznik. S to izvedbo pri se lahko privarčevalo dosti denarja na 

obeh straneh.  

 

Sklep 4: KO Latkova vas je predlog soglasno sprejel 

 

Predlog za postavitev znakov v Latkovi vasi 

 

S strani krajanov je prišla pobuda za postavitev znakov za omejitev v ulici iz smeri glavne ceste 

Ljubljana- Celje mimo Gačnerja, Gmajnerja in Cizeja. Predlog za omejitev je 30 ali 40km/h. Iz 

smeri Orla vas-Latkova vas se prav tako postavi znak za omejitev pred stanovanjsko hišo Kobal/ 

Vihar saj zaradi dolge ravnine in ne postavljenih kakršnih koli oznak o naselju ali o omejitvi 

hitrosti prihaja do velikih hitrosti. Postavi se znak za obiralnem stroju. Predlog za hitrost 

40km/h. Preveri se ali stoji znak za hitrost pri stanovanjski hiši Pančur hišna števila 246. 

V ulici Žohar-Rojnik je potrebno najti rešitev glede postavitve znaka STOP pri Rojnik. Ker so 

ceste tam enakovredne in velja pravilo desnega je le ta prednostna v kolikor se kdo pripelje iz 

smeri odpada proti centru Latkove vasi. V tej ulici je zelo povečan promet saj na novo posluje 

podjetje Dotik sreče, kjer vsa Poda se predlog kodnevno prihajajo stranke. Predlog je že bil v 

preteklosti oddan na odbor za preventivo vendar se zadeva ni izpeljala zato ponovno naprošamo 

za pregled in postavitev znaka stop. 

 

Sklep 5: KO Latkova je vse predloge soglasno sprejel. 

 

Postavitev novega hidranta pri stanovanjski hiši Kumer/ Florjan 

Ker je na dan sestanka KO prišlo do majhnega požara pri stanovanjski hiši Florjan/Kumer so 

gasilci ugotovili, da v tej ulici manjka hidrant.  

 

Sklep 6: KO Latkova vas predlaga  investiranje v izgradnjo hidranta saj ta zagotavlja 

večjo požarno varnost. 
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Sklep 7: KO Latkova vas je ugotovil, da po nešteto predlogov in prošenj  še vedno ni 

urejen dovoz do jeza na Savinji. KO pričakuje čimprejšnjo ureditev dostopa. 
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Nova seja KO Latkova vas se skliče po potrebi. 

 

Latkova vas, 17.03.2017 
                   Predsednik KO Latkova vas 

                              Niko Vihar 

 


