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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

ZAPISNIK 

 

8. sestanka krajevnega odbora, ki je bil dne 19.08.2013 ob 19. uri v prostorih sejne sobe v GD 

Prebold - Dolenja vas -  Marija Reka.  

Vabljeni so bili člani KO, predsedniki zbora lastnikov, svetnika Viktor Stergar in Borut 

Podlinšek ter župan Vinko Debelak. 

 

Prisotni: Mirko Stojnić, Karl Lobnikar, Antonija Pečovnik   

Opravičeno odsotni: Hribar Olga 

Predstavniki zbora lastnikov: Janez Rukav, Anka Srnec, Kronovšek Sonja, Pavlović Milan, 

Cafuta Martin 

Predstavniki občine: svetnika  Borut Podlinšek , Viktor Stergar in župan Vinko Debelak. 

 

Sestanek je vodil predsednik KO Mirko Stojnić po naslednjem dnevnem redu: 

 

1. Pregled sklepov zadnje seje 

2. Čiščenje gramoza pod mostom 

3. Urejanje prometa Na zelenici 

4. Javna razsvetljava in obnova vodovoda 

5. Razno  

 

AD/1 

Pregled sklepov zadnje seje 

Prebran je bil zapisnik s sprejetimi sklepi 7. seje KO, kjer se ugotavlja da  se v polovici leta ni 

realiziralo kar nekaj sklepov z zadnje seje KO, ki je bila 06.12.2012.  

 

SKLEP 1/8-2013 

Potrdi se zapisnik 7. Seje krajevnega odbora Na zelenici. Odprti sklepi se realizirajo v 

prihodnjih mesecih. 

 

AD/2 

G. Stojnić izpostavi problem nanosa večje količine gramoza v strugi Boljske, predvsem pri 

starem mostu čez Boljsko. G. župan pove, da si je družba, ki ima koncesijo za upravljanje že 

ogledala strugo.  

 

SKLEP 2/8-2013 

Jeseni se prične z čiščenjem gramoza pod mostom v strugi Boljske.   

 

AD/3 

Ponovno se izpostavi problem z uvozom tovornjakov v naselje, ki potem obračajo med bloki. 

Podan je bil predlog, da se postavi znak za prepoved prometa tovornim vozilom v naselje, 

vendar je g. župan  mnenja da ni potrebe po postavitvi znaka. 

AD/4 

G. župan pove, da se trenutno obnavlja vodovod v drugih naseljih, pri nas pa še ni tako 

kritično in se obnova predvideva v prihodnjem letu. 
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Razsvetljava med bloki se bo obnovila  v kratkem, saj je projekt pripravljen in zaključen. 

Svetila so že na občini. 

 

 

AD/5 

Stopnišče, ki vodi do šole je vsako leto onesnaženo s koščicami drevesa, ki hkrati uničujejo 

stopnice, zato je bil podan predlog, da se drevesa podrejo in se nadomestijo z drugim 

zelenjem, ki ne  bo  uničeval  stopnišča. Župan se ne strinja z podrtjem drevesa in pravi da 

bodo javni delavci pometali stopnišče. 

 

SKLEP 3/8-2013 

Drevesa ob stopnišču se obžagajo. 

 

Izpostavljeno je bilo vprašanje glede zemljišč  za vrtičke. G. župan je povedal, če bo dovolj 

interesentov, se lahko razparcelira njiva zraven Doma starejših občanov.  Po blokih se naredi 

poizvedba interesa glede vrtičkov. 

 

G. Lobnikar je izpostavil še vedno pereč problem z osveščanjem lastnikov kužkov, ki ne 

očistijo  pasjih iztrebkov po naselju.  

 

SKLEP 4/8-2013 

Podan predlog za večjo prisotnost redarske službe in ustrezno ukrepanje.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:        KO Na zelenici 

Rukav  Janez          Predsednik 

        Mirko Stojnić 

 


