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KRAJEVNI ODBOR 

MARIJA REKA 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dok.: 0329-0004/2020-2 
Datum: 28. 5. 2021 
 

Zapisnik 8. seje KO Marija Reka, ki je potekala 28. maja 2021, ob 19.uri na 
športnem igrišču v Mariji Reki 

 

Prisotni člani KO: Filip Ahac, Dani Doler, Milan Lobnikar, Toni Cestnik, Nejc Otavnik, 
Matej Tratnik, Matija Zore 

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak, svetnika Karol Lobnikar in Bernard Tratnik 

 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje, 

2. Obravnava prošenj krajanov Marije Reke 

3. Stanje cest po zimi (gozdne ceste) 

4. Čistilna akcija 

5. Problematika ceste (Lipovšek- Artelj) 

6. Sanacija doma v Mariji Reki 

7. Kaj bomo delali v letu 2021 

8. Razno (Dopis župana Vinka Debelaka- Izboljšanje prometne varnosti 

motoristov) 

 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 

Zapisnik 7. seje KO Marija Reka je bil soglasno potrjen.  
 

2. Obravnava prošenj krajanov Marije Reke 

Prošnja g. Venčeslava Hribarja za rezervoar za pitno vodo pri Lesarji. KO sprejme 
sklep, da se prošnja za rezervoar oz. cisterno odobri.  
 

3. Stanje cest po zimi (gozdne ceste) 

 

Potrebna je nujna sanacija makadamskega odseka proti Matjonu. Opravi se ocena 
stanja in se uskladi z zavodom za gozdove. 
Sanacija je potrebna tudi na odseku proti Podbregarju. 
Sanacija odseka proti Blaž. Opravi se ocena stanja s strani občine 
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4. Čistilna akcija 

 

Občinski delavci preverijo stanje na ekološkem otoku na Smrekovini. Takrat, ko se bo 
izvajal pregled in po potrebi čiščenje, se odstranijo tudi granitne kocke pod Kregarjem 
(pri skali- glavna cesta). 
 

5. Problematika ceste (Lipovšek- Artelj) 

Nova cesta oz. obvoz pod domačijo neizvedljiv. KO se strinja, da kar se tiče KO Marija 
Reka stvar miruje. 
 

6. Sanacija doma v Mariji Reki 

KO pohvali napredek pri sanaciji Planinskega doma v Mariji Reki. Sanacija bo 
pripomogla k večjemu ugledu in predvsem lažjemu gostovanju otrok, ki pridejo v šolo 
v naravi iz OŠ in vrtca Prebold. Plan Občine je, da se v letošnjem letu kupijo novi jogiji 
za prenočišča in 2 panela za ogrevanje zgornjih prostorov. Župan in KO se strinjajo, 
da je sedaj potrebno povezati Planinsko društvo Prebold, Kulturno društvo Marija Reka 
in Občino Prebold, tako da bo Planinski dom čim bolj izrabljen in bo služil svojemu 
namenu preko raznih prireditev.   

7. Kaj bomo delali v letu 2021 

V plan dela za leto 2021 se umestijo: 

- Sanacija asfaltnega odseka pod Lobnikarjem 

- Asfaltiranje parkirnega prostora pri igrišču v Mariji Reki 

- Istočasno z asfaltiranjem parkirišča, se preplasti tudi ulica na Smrekovini 

- Sanacija lukenj in udrtin na odseku Velika Reka do Resnice 

- Sanacija propusta pri Remenih 

 

8. Razno (Dopis župana Vinka Debelaka- Izboljšanje prometne varnosti 

motoristov) 

KO soglasno podpira dopis župana Vinka Debelaka, ki je bil poslan na več naslovov 
v zvezi z problematiko motoristov na odseku Prebold- Podmeja. Bliža se poletje in 
prometne težave se kot vsako leto spet povečujejo. Predlog KO je, da se skliče 
sestanek z odborom za promet na Občini Prebold in se jih seznani z problematiko na 
tem odseku.  

Seja je končana ob 21.00 
 

 
                         
Tajnik 
Matija Zore 

Predsednik KO Marija Reka 
Filip Ahac 

 
 
 


