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ZAPISNIK

5. sestanka krajevnega odbora, ki je bil dne 21.11.2011 ob 19.30. uri v prostorih sejne sobe v 
GD Prebold - Dolenja vas - Marija Reka.
Vabljeni so bili člani KO Na zelenici 1-19 in župan Vinko Debelak. 

Prisotni: Mirko Stojnić, Ahmet Jahić,  Janez Rukav, Jahić Osman, Karl Lobnikar, Martin 
Cafuta,  Tončka Pečovnik in Aleksandra Vrunč.
Svetniki:Viki Stergar, Branko Verk
Predstavniki blokov: Olga Hribar, Božidar Vran
Sestanek je vodil predsednik KO Mirko Stojnić.

Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled sklepov zadnje seje
2. Komentar k Proračunu Občine Prebold
3. Razno

K točki 1:
Pregled sklepov zadnje seje
Ob odsotnosti župana, g. Vinka Debelaka je predsednik, g. Mirko Stojnić na kratko povzel 
zadnje sklepe. Do sedaj nasipavanje bregu Bolske ob garažah še ni pričelo, pričakuje se 
morda po 01.12.2011. Povezava na brežino menda ni možna (bil je predlog). V prihodnosti je 
višje od naselja Na zelenici (Kaplja vas in Trnava) pričakovati ureditev 2 zadrževalnikov 
vode.
Ekološki otoki so nespremenjeni, še vedno čakamo na zabojnike za organske odpadke. Od 
podjetja sicer nismo prejeli informacije o vzdrževanju zabojnikov.
Prisotni so izrazili dvom v pravilno obračunavanje odvoza smeti, ker naj bi podjetje Simbio, 
d.o.o. različna obdobja podajal različne cene (poleti več). Prisotni so dali pobudo, da se 
stroški odvoza poračunavajo na osebo. G. Branko Verk bo na občinskem svetu zahteval 
pojasnilo glede vrednosti in cen. Prisotni so vprašali, kako in kdaj deluje novoustanovljena 
redarska služba, s strani g. Verka je bilo pojasnjeno, da služba deluje le na klic in proti
plačilu.
Ulična razsvetljava mimo vrtov do Odela, d.o.o. je nameščena. To je uresničitev le dela 
projekta celotne ulične razsvetljave. Nekateri prisotni so delili mnenje, da je razsvetlitev 
preslaba, prešibka (morda obrniti glave drugače). Vsi pa smo bili mnenja, da je bolje, kot prej.

S  1/6-2011: Poplavna varnost: Pričetek nasipavanja v prihajajočem tednu, kasneje  
namestitev 2 zadrževalnikov vode.

S 2/6-2011: Ekološki otoki: Pobuda za izgradnjo se bo obnovila naslednje leto, ko bodo 
zabojniki za organske odpadke povsod nameščeni.



S 3/6-2011: Prometna varnost: Ureditev celotne ulične razsvetljave naselja od križišča 
(mostu) do konca garaž.

K točki 2:
Zaradi odsotnosti župana se je točka dnevnega preskočila.

K točki 3:

Kljub neobravnavanju proračuna zaradi odsotnosti župana, je predsednik Stojnić razmišljal v 
smeri pobud in predlogov za prihodnost tako naselja Na zelenici kot občine kot celote. 
Prisotni so izrazili splošno nezadovoljstvo z razvojem občine ( premalo zanimivi v primerjavi 
s sosednjimi občinami,, nekvalitetno košarkarsko društvo, slab razvoj športa in mladih v 
športu). Občina potrebuje samostojno vizijo in smernice razvoja, katere pa izgleda, nima.
Razumljivo je, da se dokončajo začeti projekti (kanalizacija Matke-Šešče, Latkova in Dolenja
vas, vrtec, odmera cest, …),

S 4/6-2011: Prometna ureditev in varnost v cestnem prometu: Ureditev ulične 
razsvetljave od začetka naselja (tj. križišča pri mostu) do konca naselja (do konca 
garaž).

S 5/6-2011: Prometna ureditev in varnost v cestnem prometu: Ureditev vodovoda v 
naselju v celoti. Preplastitev glavne ceste v naselju. Ureditev črne točke na Hmeljarski 
(previsoka živa meja). 

S 6/6-2011: Zagotoviti pogoje za zdrav in uspešen razvoj mladine v občini.

Zapisnik zapisala Aleksandra Vrunč

Krajevni odbor Na zelenici 1-19
Predsednik
Mirko Stojnić
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Sestanek je vodil predsednik KO Mirko Stojnić.


Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu:


1. Pregled sklepov zadnje seje


2. Komentar k Proračunu Občine Prebold


3. Razno


K točki 1:


Pregled sklepov zadnje seje


Ob odsotnosti župana, g. Vinka Debelaka je predsednik, g. Mirko Stojnić na kratko povzel zadnje sklepe. Do sedaj nasipavanje bregu Bolske ob garažah še ni pričelo, pričakuje se morda po 01.12.2011. Povezava na brežino menda ni možna (bil je predlog). V prihodnosti je višje od naselja Na zelenici (Kaplja vas in Trnava) pričakovati ureditev 2 zadrževalnikov vode.


Ekološki otoki so nespremenjeni, še vedno čakamo na zabojnike za organske odpadke. Od podjetja sicer nismo prejeli informacije o vzdrževanju zabojnikov.


Prisotni so izrazili dvom v pravilno obračunavanje odvoza smeti, ker naj bi podjetje Simbio, d.o.o. različna obdobja podajal različne cene (poleti več). Prisotni so dali pobudo, da se stroški odvoza poračunavajo na osebo. G. Branko Verk bo na občinskem svetu zahteval pojasnilo glede vrednosti in cen. Prisotni so vprašali, kako in kdaj deluje novoustanovljena redarska služba, s strani g. Verka je bilo pojasnjeno, da služba deluje le na klic in proti plačilu.


Ulična razsvetljava mimo vrtov do Odela, d.o.o. je nameščena. To je uresničitev le dela projekta celotne ulične razsvetljave. Nekateri prisotni so delili mnenje, da je razsvetlitev preslaba, prešibka (morda obrniti glave drugače). Vsi pa smo bili mnenja, da je bolje, kot prej.


S  1/6-2011: Poplavna varnost: Pričetek nasipavanja v prihajajočem tednu, kasneje  namestitev 2 zadrževalnikov vode.


S 2/6-2011: Ekološki otoki: Pobuda za izgradnjo se bo obnovila naslednje leto, ko bodo zabojniki za organske odpadke povsod nameščeni.


S 3/6-2011: Prometna varnost: Ureditev celotne ulične razsvetljave naselja od križišča (mostu) do konca garaž.

K točki 2:


Zaradi odsotnosti župana se je točka dnevnega preskočila.


K točki 3:


Kljub neobravnavanju proračuna zaradi odsotnosti župana, je predsednik Stojnić razmišljal v smeri pobud in predlogov za prihodnost tako naselja Na zelenici kot občine kot celote. Prisotni so izrazili splošno nezadovoljstvo z razvojem občine ( premalo zanimivi v primerjavi s sosednjimi občinami,, nekvalitetno košarkarsko društvo, slab razvoj športa in mladih v športu). Občina potrebuje samostojno vizijo in smernice razvoja, katere pa izgleda, nima.


Razumljivo je, da se dokončajo začeti projekti (kanalizacija Matke-Šešče, Latkova in Dolenja vas, vrtec, odmera cest, …),


S 4/6-2011: Prometna ureditev in varnost v cestnem prometu: Ureditev ulične razsvetljave od začetka naselja (tj. križišča pri mostu) do konca naselja (do konca garaž).


S 5/6-2011: Prometna ureditev in varnost v cestnem prometu: Ureditev vodovoda v naselju v celoti. Preplastitev glavne ceste v naselju. Ureditev črne točke na Hmeljarski (previsoka živa meja). 


S 6/6-2011: Zagotoviti pogoje za zdrav in uspešen razvoj mladine v občini.


Zapisnik zapisala Aleksandra Vrunč
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