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6. sestanka krajevnega odbora, ki je bil dne 
Prebold - Dolenja vas - Marija Reka.
Vabljeni so bili člani KO Na zelenici

Prisotni: Mirko Stojnić, Janez Rukav
Selimović in Tončka Pečovnik.
Opravičeno odsotni: Aleksandra Vrunč in  Osman Jahić.
Predstavniki zbora lastnikov:
Predstavniki občine: župan Vinko Debelak, svetnika Viki Stergar in Borut Podl

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

1. Pregled sklepov zadnje seje
2. Obnova vodovoda mimo garaž
3. Ureditev ekoloških otokov
4. Razno (meteorna voda pri Domu starejših Prebold)

Pregled sklepov zadnje seje
Prebran je bil zapisnik s sprejetimi sklepi  5. Seje 

SKLEP 1/2-6

Potrdi se zapisnik 5. Seje krajevnega odbora Na zelenici.

Obnova vodovoda mimo garaž
Župan Vinko Debelak je podal poročilo

 poplavna varnost: nasip na b
nadaljevati z urejanjem.  S
pekarno, kmetijsko zadrugo do stanovanjske hiše Terpin). Pri bloku Na zelenici 1 in 2 je v 
primeru popravljanja možno prečrpavanje vode s potopnimi črpalkami.

Ureditev ekoloških otokov
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ZAPISNIK

. sestanka krajevnega odbora, ki je bil dne 07.05.2012 ob 20. uri v prostorih sejne sobe v GD 
Marija Reka.

Vabljeni so bili člani KO Na zelenici, predstavniki zbora lastnikov in župan Vinko Debelak. 

Mirko Stojnić, Janez Rukav, Karl Lobnikar, Martin Cafuta, Ranko Kneževič, Denis 
Selimović in Tončka Pečovnik.

Aleksandra Vrunč in  Osman Jahić.
niki zbora lastnikov: Olga Hribar, Milan Pavlović, Božidar Vran

župan Vinko Debelak, svetnika Viki Stergar in Borut Podl

dil predsednik KO Mirko Stojnić po naslednjem dnevnem redu:

Pregled sklepov zadnje seje
Obnova vodovoda mimo garaž
Ureditev ekoloških otokov
Razno (meteorna voda pri Domu starejših Prebold)

AD/1

Prebran je bil zapisnik s sprejetimi sklepi  5. Seje KO. KO je sprejel sklep:

Potrdi se zapisnik 5. Seje krajevnega odbora Na zelenici.

AD/2

Obnova vodovoda mimo garaž
Vinko Debelak je podal poročilo in sicer:

oplavna varnost: nasip na brežini Bolske ter deloma za garažami je narejen, potrebno
nadaljevati z urejanjem.  Saj je s poplavljanjem ogrožen tudi desni breg od mo

ko zadrugo do stanovanjske hiše Terpin). Pri bloku Na zelenici 1 in 2 je v 
popravljanja možno prečrpavanje vode s potopnimi črpalkami.

AD/3
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uri v prostorih sejne sobe v GD 

in župan Vinko Debelak. 

Ranko Kneževič, Denis 

Olga Hribar, Milan Pavlović, Božidar Vran
župan Vinko Debelak, svetnika Viki Stergar in Borut Podlinšek.

dil predsednik KO Mirko Stojnić po naslednjem dnevnem redu:

režini Bolske ter deloma za garažami je narejen, potrebno pa je 
aj je s poplavljanjem ogrožen tudi desni breg od mostu navzdol (za 

ko zadrugo do stanovanjske hiše Terpin). Pri bloku Na zelenici 1 in 2 je v 
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 glede ureditve ekoloških otokov, je župan povedal, da je Občina pripravljena deloma 
pokrivati te stroške, vendar se morajo stanovalci najprej dogovoriti, kje bodo otoki locirani 
(predlagana delitev 50 : 50) 
V zvezi s tem je bil sprejet

SKLEP 2/2-6
V roku 1 meseca je potrebno med bloki doseči dogovor, kje bodo stali ekološki otoki, ki se 
bodo nato enotno uredili za celotno naselje. Ko bo dogovor sprejet, se to javi na Občino 
Prebold, gospodu Zagožen Andreju, nakar se pristopi k izvedbi.

AD/4

Razno
 Stergar Viki je obljubil, da bo na Odboru za preventivo v cestnem prometu na Občini Prebold 

sprožil problem previsoke žive meje na Hmeljarski cesti, ki onemogoča preglednost ceste, 
predvsem pa pločnika z desne strani.

 Župan je prisotne seznanil tudi z izvajanjem proračuna Občine Prebold. Razprave na to temo 
ni bilo. V letošnjem letu je prioriteta izgradnja vrtca, zato bodo vse ostale investicije morale 
počakati (vodovod, razsvetljava, kanalizacija, preplastitev ceste)

 Občini je uspel dogovor, da v zamenjavo za Režajevo hišo odstopi zemljišče v Latkovi vasi. V 
to hišo se bo preselil muzej in vse dejavnosti, ki do bile do sedaj v graščini.

 Predvidena sta dva obiska redarske službe, ki bodo izvajali kontrolo nad mirujočim prometom
in koliko lastniki psov upoštevajo, da morajo uporabljati vrečke za odstranjevanje pasjih 
iztrebkov, kateri kršitelji bodo kaznovani.

 Razprava se je razvila tudi okrog ogrevanja, predvsem s čim bi se soseska ogrevala, da bi bilo 
najvarčneje in ekološko sprejemljivo (biomasa).

 V načrtu je ureditev odvodnjavanja pri KDU, kar naj bi se izvedlo v najkrajšem možnem času 
(Kovač – Občina Prebold).

 Na razpravo nekaterih predstavnikov blokov, kjer je upravnik Boris Virant s.p. so izrazili 
nezadovoljstvo z njegovim načinom upravljanja. G. Stojnić je poudaril, da tudi sami 
predstavniki blokov premalo kontaktirajo z njim in premalo odločno zahtevajo podatke, ki 
naj bi jih po svoji dolžnosti posredoval. Izpostavil se je tudi problem neplačnikov ogrevanja 
in dolgotrajnost postopka tožb.

 Skupin staršev je posredovala v podpis pobudo, da se v obstoječem igrišču uredi peskovnik 
(nov vhod in mivka) ter, da se dodajo še kakšna igrala. Župan je obljubil pomoč, vendar je 
treba premisliti kakšna igrala, da ne bi prihajalo do nesreč in poškodb otrok. Prisotni smo 
pobudo podprli, s tem da je igrišče zaklenjeno, preko dneva pa naj imajo nadzor nad 
dogajanjem na igrišču starši.

Zapisala:
T. Pečovnik

Krajevni odbor Na zelenici
predsednik

Mirko Stojnić
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6. sestanka krajevnega odbora, ki je bil dne 07.05.2012 ob 20. uri v prostorih sejne sobe v GD Prebold - Dolenja vas - Marija Reka.

Vabljeni so bili člani KO Na zelenici, predstavniki zbora lastnikov in župan Vinko Debelak. 



Prisotni: Mirko Stojnić, Janez Rukav, Karl Lobnikar, Martin Cafuta, Ranko Kneževič, Denis Selimović in Tončka Pečovnik.

Opravičeno odsotni: Aleksandra Vrunč in  Osman Jahić.

Predstavniki zbora lastnikov: Olga Hribar, Milan Pavlović, Božidar Vran

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



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



1. Pregled sklepov zadnje seje

2. Obnova vodovoda mimo garaž

3. Ureditev ekoloških otokov

4. Razno (meteorna voda pri Domu starejših Prebold)



AD/1

Pregled sklepov zadnje seje

Prebran je bil zapisnik s sprejetimi sklepi  5. Seje KO. KO je sprejel sklep:

SKLEP 1/2-6

Potrdi se zapisnik 5. Seje krajevnega odbora Na zelenici.

AD/2

Obnova vodovoda mimo garaž

Župan Vinko Debelak je podal poročilo in sicer:

· poplavna varnost: nasip na brežini Bolske ter deloma za garažami je narejen, potrebno pa je nadaljevati z urejanjem.  Saj je s poplavljanjem ogrožen tudi desni breg od mostu navzdol (za pekarno, kmetijsko zadrugo do stanovanjske hiše Terpin). Pri bloku Na zelenici 1 in 2 je v primeru popravljanja možno prečrpavanje vode s potopnimi črpalkami.

AD/3

Ureditev ekoloških otokov

· glede ureditve ekoloških otokov, je župan povedal, da je Občina pripravljena deloma pokrivati te stroške, vendar se morajo stanovalci najprej dogovoriti, kje bodo otoki locirani (predlagana delitev 50 : 50) 

V zvezi s tem je bil sprejet



SKLEP 2/2-6

V roku 1 meseca je potrebno med bloki doseči dogovor, kje bodo stali ekološki otoki, ki se bodo nato enotno uredili za celotno naselje. Ko bo dogovor sprejet, se to javi na Občino Prebold, gospodu Zagožen Andreju, nakar se pristopi k izvedbi.



AD/4



Razno

· Stergar Viki je obljubil, da bo na Odboru za preventivo v cestnem prometu na Občini Prebold sprožil problem previsoke žive meje na Hmeljarski cesti, ki onemogoča preglednost ceste, predvsem pa pločnika z desne strani.

· Župan je prisotne seznanil tudi z izvajanjem proračuna Občine Prebold. Razprave na to temo ni bilo. V letošnjem letu je prioriteta izgradnja vrtca, zato bodo vse ostale investicije morale počakati (vodovod, razsvetljava, kanalizacija, preplastitev ceste)

· Občini je uspel dogovor, da v zamenjavo za Režajevo hišo odstopi zemljišče v Latkovi vasi. V to hišo se bo preselil muzej in vse dejavnosti, ki do bile do sedaj v graščini.

· Predvidena sta dva obiska redarske službe, ki bodo izvajali kontrolo nad mirujočim prometom in koliko lastniki psov upoštevajo, da morajo uporabljati vrečke za odstranjevanje pasjih iztrebkov, kateri kršitelji bodo kaznovani.

· Razprava se je razvila tudi okrog ogrevanja, predvsem s čim bi se soseska ogrevala, da bi bilo najvarčneje in ekološko sprejemljivo (biomasa).

· V načrtu je ureditev odvodnjavanja pri KDU, kar naj bi se izvedlo v najkrajšem možnem času (Kovač – Občina Prebold).

· Na razpravo nekaterih predstavnikov blokov, kjer je upravnik Boris Virant s.p. so izrazili nezadovoljstvo z njegovim načinom upravljanja. G. Stojnić je poudaril, da tudi sami predstavniki  blokov premalo kontaktirajo z njim in premalo odločno zahtevajo podatke, ki naj bi jih po svoji dolžnosti  posredoval.  Izpostavil se je tudi problem neplačnikov ogrevanja in dolgotrajnost postopka tožb.

· Skupin staršev je posredovala v podpis pobudo, da se v obstoječem igrišču uredi peskovnik (nov vhod in mivka) ter, da se dodajo še kakšna igrala. Župan je obljubil pomoč, vendar je treba premisliti kakšna igrala, da ne bi prihajalo do nesreč in poškodb otrok. Prisotni smo pobudo podprli, s tem da je igrišče zaklenjeno, preko dneva pa naj imajo nadzor nad dogajanjem na igrišču starši.
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