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Zapisnik 10. seje KO Marija Reka, ki je potekala 16. marca 2022 ob 19. uri na
športnem igrišču v Mariji Reki
Prisotni člani KO: Filip Ahac, Dani Doler, Anton Cestnik, Nejc Otavnik, Matej Tratnik,
Matija Zore
Ostali prisotni: Tjaša Skočaj Klančnik, svetnika Drago Lobnikar in Bernard Tratnik,
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje,
2. Gozdne ceste v Mariji Reki,
3. Čistilna akcija v Marija Reki,
4. Fasada in nadstrešek na Planinskem domu,
5. Sanacija in asfalt ceste na Smrekovini,
6. Nadaljevati s sanacijo ceste Lobnikar- Potočnik,
7. Razno
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
Zapisnik 9. seje KO Marija Reka je bil soglasno potrjen.
Dopolnilo k 6. točki dnevnega reda 8. seje: Potreben je uraden odgovor s strani Občine
Prebold za Mitrić Zlata.
2. Gozdne ceste v Mariji Reki
V sanacijo za leto 2022 se v plan dajo odcepi:
- Matjon: sanacija ceste
- Kos: sanacija ceste
- Dušak- Pišek: sanacija ceste
- Vrankar- Vrbič: čiščenje propustov
- Fajfar: 2 kamiona tampona
3. Čistilna akcija v Mariji Reki
Čistilna akcija bo potekala 26.3. Rezervni termin 2.4. Organizacija čistilne akcije bo
potekala kot po navadi. Ena skupina Mala Reka in druga skupina Velika Reka. KO
sklene, da se pri tej čistilni akciji ne bo pobiralo prometne signalizacije, ki odpada v
gozd ob glavni cesti Prebold- Trbovlje. Za to naj poskrbi upravitelj ceste oz. izvajalec
del, ki je signalizacijo postavil.
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4. Fasada in nadstrešek na Planinskem domu
KO je obveščen o poteku del na Planinskem domu. Nekateri člani KO in drugi krajani
bodo donirali les za izgradnjo nadstreška pred domom. O terminu odvoza hlodovine
bodo sproti obveščeni.
5. Sanacija in asfalt ceste na Smrekovini
Sprejet je bil dogovor med lastnikom parcele, kjer poteka cesta in med lastniki
nepremičnin ob cesti. Cesta bo prepisana na Občino Prebold. Plan občine je, da se
cesta asfaltira v letošnjem letu. KO se s tem strinja.
6. Nadaljevati s sanacijo ceste Lobnika- Potočnik
V letošnjem letu se bo sanacija ceste na tem odseku nadaljevala. KO je seznanjen z
slabo izvedbo sanacijskih del, ki so bila na tem odseku izvedena v letu 2021. Po samo
enem letu je že prišlo do pokanja asfalta in odnašanja bankin! KO apelira, da
Občina Prebold poda reklamacijo izvajalcu del.
7. Razno
-

-

-

Potrebna je sanacija večje luknje na cesti, odsek Kobac- Boker (na Smrekovini)
KO se je seznanil z dopisom komandirja PU Žalec o prometni problematiki na
odseku glavne ceste Prebold- Trbovlje. KO sklene, da je komandir vabljen na
eno od naslednjih sej KO, da izmenjamo poglede na situacijo in poskušamo
najti rešitve.
Predlog dodatne prometne signalizacije na glavni cesti pri domačiji Kregar.
Zaradi obnove cestišča bo na tem odseku prišlo do še več divjanja motoristov
in avtomobilistov. Predlog je, da se postavi takšna signalizacija kot je na tem
odseku pri Vrban. KO soglasno podpre predlog.
Problematika Lipovšek. KO se seznani z idejno zasnovo nove ceste. KO je
striktno proti novi cesti. KO ne podpira ideje, da bi se zgradila nova cesta. Prav
tako idejna zasnova nove ceste predlaga pot, ki poteka po zemljišču Lobnikar
Draga. Ta o idejni zasnovi ni bil obveščen. KO je mnenja, da se spor naj reši po
pravni poti.

Seja je končana ob 20.00

Tajnik
Matija Zore

Predsednik KO Marija Reka
Filip Ahac
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