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KRAJEVNI ODBOR 

PREBOLD – NA ZELENICI 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-2/2010 

Datum: 06.12.2012 

 

ZAPISNIK 

7. sestanka krajevnega odbora, ki je bil dne 06.12.2012 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, Osman Jahić, Janez Rukav in Aleksandra Vrunč. 

Opravičeno odsotni: Antonija Pečovnik, Milan Pavlović, svetnik Borut Podlinšek in Ranko 

Knežević. 

Predstavniki zbora lastnikov: Anka Srnec, Olga Hribar, Ahmet Jahić, Hamza Selimović in 

Vladimir Prevoršek, Vran Božo. 

Predstavniki občine: svetnik Viktor Stergar in župan Vinko Debelak. 

 

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

 

1. Pregled sklepov zadnje seje 

2. Proračun Občine Prebold 2013in 2014 

3. Energetika Vransko - biomasa 

4. Razno  

 

AD/1 

Pregled sklepov zadnje seje 

Prebran je bil zapisnik s sprejetimi sklepi 6. seje KO. KO je sprejel sklep:  

 

SKLEP 1/7-2012 

Potrdi se zapisnik 6. Seje krajevnega odbora Na zelenici. 

 

AD/2 

Proračun Občine Prebold 2013 in 2014 

Uvodne besede s strani Občine je prevzel svetnik Viktor Stergar, ki je povedal, da je glavnina 

sredstev namenjena dokončanju izgradnje in obnove vrtca (predviden konec del s koncem 

meseca januarja 2013). 

Občini je uspel dogovor o zamenjavi zemljišča v Latkovi vasi Z Režajevo domačijo, ki bo 

novo prizorišče kmečke tržnice, hkrati bo to «dan odprtih vrat« muzeja. 

Povedal je, da je bil bazen v Preboldu poleti dobro obiskan, da je dosedanjemu najemniku 

gostinske ponudbe potekla pogodba in da je za prihodnje leto predviden nov razpis. 
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Po besedah svetnika je še vedno nekaj dolžnikov v občini. V nadaljevanju je župan Vinko 

Debelak povedal, da se stanje dolžnikov v občini  izboljšuje, zadnje tri mesece so poplačali in 

se pričakuje, da se bo trend poplačil dolgov izboljševal. Župan je dodal, da je žal premalo 

neprofitnih stanovanj, ki bi olajšale socialno stisko občanov. 

V proračun ni vključeno vlaganje v kotlarno (ni prevelike naklonjenosti več kotlarni, bolj 

zemeljskemu plinu). 

 

Župan je v nadaljevanju povedal, da bo razsvetljava urejena v prihodnjem letu. Mirko Stojnić 

je posredoval željo stanovalcev Na zelenici 4 – 10, kjer bi bila nujna nova razsvetljava. Župan 

pozove, da se to jasno opredeli in vključi, ker v tako gosto poseljenem naselju takšna 

razsvetljava ni luksuz, temveč nuja. 

Po besedah župana bo v prihodnji proračun vključena ureditev kanalizacije (1/2 lastnih 

občinskih sredstev). 

Na seji se poda potreba po nujni namestitvi napisne table za industrijsko cono in Odelo, 

d.o.o., saj se prepogosto dogaja, da v naselje pomotoma  zapeljejo kamioni in tovornjaki. 

Župan se strinja in predlaga, da se tabla za industrijsko cono postavi pred križiščem Dolenja 

vas – Prebold, tik ob Škorjančevi hiši.  

Župan še predlaga, da se od mostu 50 – 100m v Bolski očisti gramoz.   

Srnec Anka spomni, da je potrebna ograja ob stopnicah (glavna cesta, ob prehodu parkirišče 

Gasilskega doma – naselje). Župan se strinja in pravi, da se bo uredila. 

 

SKLEP 2-5/7-2012 

 Ureditev ulične razsvetljave od številke 4 – 10 Na zelenici. 

 Namestitev napisne table za industrijsko cono, ki bo preprečevala vstop 

tovornjakov v naselje.  

 Pod mostom reke Bolske se očistiti gramoz. 

 

AD/3 

Zaželena je priprava presoje za biomaso, predviden je sestanek kurilnega odbora, kjer je 

potrerbno doseči resen dogovor, kako naprej. Janez rukav je predlagal opcijo kombinacije 

plin-kurilno olje. Župan je povedal, da so že pred leti povpraševali za možnosz zemeljskega 

plina, a se je vmes spremenila zakonodaja. Mirko Stojnić je predlagal ponudbo za zemeljski 

plin. 

 

SKLEP 3 -6/7-2012 

      Pridobi se  ponudba  za ogrevanje na zemeljski plin. 

 

AD/4 

 

Montaža ograj na ekoloških otokih je v fazi urejanja in nameščanja. Hkrati se pojavlja delno 

nezadovoljstvo z višino, lego, barvo ograje. Največ nezadovoljstva s trenutnim stanjem 

izražajo stanovalci Na zelenici 2,10, 13, 14 in 19 (prenizko).  Olga Hribar je predlagala, da bi 

namestili ključavnice na zabojnike. Mirko Stojnić je dodal, da se lahko vse te stvari še 

dodelajo in nadgradijo (zaklepanje, povišanje ograje).   
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SKLEP 6-8/7-2012 

 Mirko Stojnič obvesti izvajalca del, da predhodno (pred prihodom na objekt) 

vzpostavi kontakt s predstavniki zbora lastnikov. 

 Ograje se po potrebi dvignejo za nekaj centimetrov (z obstoječih 120cm  na 

150cm). 

 Pridobiti ponudbe za ceno ključavnic, nato se bodo posamezni bloki opredelili 

(za/proti zaklepanju zabojnikov). 

 

Še vedno je aktualna tema psov, saj število njih v naselju narašča, hkrati narašča število 

nepobranih pasjih iztrebkov. Župan pove, da so bili v občini že prisotni redarji in sicer 2 x in 

da so že spisali nekaj opominov. Stanovalci opozorijo na anomalije, saj se kljub zakonodaji in 

redarstvu, nadzor ne opravlja dosledno. Psi še vedno opravljajo potrebo na mnogih javnih 

mestih (nogometno igrišče), mnogi lastniki nimajo vrečk za odpadke. Stanovalci povedo, da 

je največ kršiteljev zvečer. Župan je povedal, da so problematiko vključili v seznanitev 

osnovnošolcev, katerim bo ravnatelj nekje 2x letno povedal, kako ravnati. 

 Mirko Stojnić je ponovno izpostavil problem meteorne vode in kaljene vode v 

gospodinjstvih po 2-dnevnem deževju. 

 Svetnik Viki Stergar je povzel poročilo s področja varnosti v cestnem prometu, t.i. 

»merilnika hitrosti«, katerega ugotovitev je za Prebold ugodna (merilnik je bil 

nameščen ob glavni cesti ob naselju Na zelenici). Ob zaključku so prisotno podali 

skupno pobudo, da se poročilo analize objavi na občinski spletni strani. 

 

 

 

Zapisala:        KO Na zelenici 

Aleksandra Vrunč      Predsednik 

        Mirko Stojnić 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- lista prisotnosti 


