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            OBČINA PREBOLD 
   KRAJEVNI ODBOR Latkova vas 
   Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold  
    : (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05 

 
ZAPISNIK 

8. SESTANKA KRAJEVNEGA ODBORA LATKOVA VAS 
 

Sestanek je bil dne 25. 03. 2013-05-06 v Gasilskem domu Groblja, s pričetkom ob 19,00 uri in 
zaključkom ob 20,30 uri. 
 
Prisotni:  člani KO  LV  g. Jože Plaskan,  g. Ciril Rojnik,  g. Uroš Šibila, g. Aleš Golič,  
                Ostali prisotni: Janez Jager 
 
Opravičeno odsotni:  ga. Marija Plevčak zaradi obveznosti v DZ, g. Frac Kokol zaradi bolezni. 
 
Vabljeni: 
- podžupan g. Franci Škrabe, svetnik g. Miha Fonda, predsednik ŠD LV g.Boštjan Taish,   so se 
sestanka udeležili; 
- župan g. Vinko Debelak, podžupanja ga. Emilija Črnila, občinski svetnik g. Brane Verk in g. Matjaž 
Debelak, predsednik PGD Latkova vas , predsednik  PGD Groblja   se sestanka niso udeležili. 
 
Predsednik KO je predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje KO Latkova vas 
2. Čistilna akcija 
3. Ureditev Perišnice 
4. Predstavitev na tržnici 
5. Tekoče zadeve  
6. Razno 
KO je predlog dnevnega reda soglasno sprejel. 
 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje KO Latkova vas  
 
 
Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 7. seje KO  Latkova vas. Predsednik KO je zapisnik 
prebral in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe.   
 
Med razpravo je podžupan g. Franci Škrabe podal pojasnila na točko 3 . zapisnika 7.seje :  
 
- glede prometne signalizacije na dovozni poti do blokov je za VOC-om postavljen prometni znak 

prepoved za tovorna vozila  
- table z napisi hišnih številk 86, 86A in 86B so postavljene; 
- razsvetljava v coni SOC je izvedena pri posameznih zgrajenih objektih; širitvi trenutno ni v planu 
- oglasna table so v vasi postavljene, v letu 2013 ni v planu postavitev novih   tabl 
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- pri Kabltrade je dostop do Savinje za gasilce odobren za ostale sprehajalce pa je dostop do 
nabrežja Savinje po poti med BL-utripom in tenis igrišči 

- preglednost križišča pri Brglez je izboljšana z dvema novima ogledaloma 
Po končani razpravi je bil zapisnik soglasno potrjen. 
 
 

2. Čistilna akcija 
 
KO se je odločil za izvedbo čistilne akcije v Latkovi vasi dne 13.04.2013  ob 8.00uri. Zbirni mesti sta pri 
gasilnem domu Latkova vas, kontakt Miha Fonda in  pri gasilnem domu Groblja, kontakt Jože Plaskan. 
Odpadki se bodo zbirali ločeno, za to bodo na voljo ustrezne PVC vreče.Istočasno se postavijo table 
za PREPOVEDANO ODLAGANJE ODPADKOV, na kritičnih mestih. 
 
 

3. Ureditev Perišnice 
Odbor za gospodarstvo,varstvo okolja in gospodarske javne službe ja na pobudo Odbora za 
kmetijstvo in gospodarstvo obravnaval  problematiko naplavin po poplavah novembra 2012 in sprejel 
sklep: 
   1.Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe posreduje pobudo Odbora za 
kmetijstvo in gozdarstvo za čiščenje odvodnega jarka Perišnice Krajevnemo odboru Latkova vas, da 
pridobi soglasja lastnikov zemljišč ob jarku Perišnice za izvedbo odstranjevanja in odvoza naplavin ter 
organizira posek in spravilo grmovja ob odvodnem jarku. 
 2.Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga, da po pridobljenih 
soglasjih lastnikov zemljišč občinska uprava izbere izvajalca in z njim izvede očiščevalna dela 
odvodnega jarka. Stroški del se pokrijejo iz proračunske postavke 04014 sanacije po naravnih 
nesrečah. 
KO je dobil informacije o stanju na omenjeni lokaciij od g. Janeza Jagra, enega od pobudnikov za 
ureditev Perišnice.  
V občinski upravi pa že pripravlja g.Zagožen  soglasja. Podpise pridobi g. Janez Jager. 

 
 

4. Predstavitev na tržnici 
 
Turistično društvo Prebold  vabi KO in krajane Latkove vasi , da se predstavimo  na tržnici pri domačiji 
Režaj  in s tem pripomoremo k večji prepoznavnosti in obiskanosti tržnice. 
KO sprejme sklep, da se dne 18.maja 2013 ob 8 uri predstavimo na tržnici pri Režaj. K sodelovanju se 
povabi gasilski društvi in športno društvo, ter krajane z njihovo ponudbo. 
KO zadolži Jožeta Plaskana in Francija Škrabeta, da obiščeta ponudnike. 
Skliče se sestanek pred izvedbo tržnice.  
     
  

5. Tekoče zadeve 
 

Pobuda g.Janca 

 
a. Slaba osvetlitev križišča ob prikjučku ceste(Škrubej-Plaskan) na regionalno cesto za 

Prebold 
b. Odbor za preventivo in varnost v cestnem prometu naj prouči ustreznost žive meje 

pri Steblovnik  
c. Lesene označbe za kraj Latkova vas  se naj obnovijo 
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6. Razno 
                       a.     g.Miha Fonda je opozoril na posedanje kanalizacijski jaškov in s tem pokanje asfalta  
na cesti od športnega parka Latkova vas do betonarne. 
                       b.     problem predstavlja ograja ob trasi ceste parcelna št. 1350/261, ki je postavljena 
preblizu cestišča  in otežuje promet s traktorskimi priključki v gmajno. Po občinskem odloku je ograjo 
možno postaviti 1.5 metra od cestišča, kar v tem primeru ni. 
 
Latkova vas,  25. 03. 2013 
   
                       

Zapisnik sestavil: 
tajnik KO  g. Franc Kokol 

                  Predsednik KO Latkova vas 
                              g.  Jože Plaskan 

 


