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KO PREBOLD NA ZELENICI 1-19

  

ŠT. DOK: 0329-2/2010-4

  

DATUM: 21.12.2010

  

Z A P I S N I K

  

1. sestanka krajevnega odbora v novi sestavi, ki je bil dne 20.12.2010 ob 19. uri v prostorih
sejne sobe v GD Prebold - Dolenja vas - Marija Reka.

  

Vabljeni so bili člani KO Na zelenici 1-19, župan Vinko Debelak in predsedniki zbora lastnikov
stanovanj.

  

Prisotni: Antonija Pečovnik, Janez Rukov, Ranko Kneževič, Osman Jahić, Karl Lobnikar,
Martin Cafuta, Denis Selimović, Mirko Stojnić in Aleksandra Vrunč, kasneje župan Vinko
Debelak.

  

Opravičeno odsotni: Igor Uranjek

  

Sestanek je vodil predsednik KO Mirko Stojnić.

  

Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu:
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1.      Pregled sklepov 12. seje KO z dne 29.03.2010

  

2.      Predlogi za proračun 2011

  

3.      Poplavna varnost

  

4.      Razno

  

K točki 1:

  

Predsednik Stojnić je povzel zapisnik in sklepe zadnjega sestanka KO Na zelenici ter podal
ugotovitve:

  

-         Sklep 1/12-2010: Še nadalje je potrebno sodelovati s pristojno redarsko službo in
prijavljati vsako odlaganje smeti na javne površine in kurjenje odpadkov.

  

-         Sklep 2/12-2010: Po končani izgradnji doma starejših se saniranje obstoječe ceste in
ureditev razsvetljave nista realizirala.

  

-         Sklep 3/12-2010: Izgradnja parkirišč in ureditev pešpoti od stopnišča do prehoda pri pošti
nista realizirana.

  

  

K točki 2:
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Predsednik Stojnić je predlagal realizacijo prioritetnih nalog za ureditev naselja Na zelenici, ki
izhajajo iz preteklega obdobja. Naselje se že več let spopada z istimi težavami, predvsem s
poplavno varnostjo, ureditvijo smeti in varnostjo v cestnem prometu (ulična razsvetljava).
Evidentno nevarnost za območje predstavlja reka Bolska ob vsakem večjem deževju, ki
poplavlja naselje. Vzdolž stopnišča do blokov naselja (šolska pot) teče hudourniška voda, ker ni
ustrezno urejenega odvodnjavanja. Predsednik Stojnić je omenil preverbo cevi oziroma obnovo
vodovoda pri garažah, g. Cafuta pa slabšo (kavno) pitno vodo v zadnjem času.

  

Stanovalci naselja soglasno navajajo težave z neustreznim odvozom smeti in neurejenostjo
ekoloških otokov (podjetje Simbio, d.o.o.), predvsem težave z mešanimi komunalnimi odpadki, 
ki jih podjetje odvaža na štirinajst dni, kar je absolutno premalo. Vedno več onesnaženega
okolja nastane tudi zaradi neodstranjevanja pasjih iztrebkov lastnikov psov. V naselju je
frekvenca ljudi visoka, ki se je ob izgradnji doma starejših še povečala. Ga. Pečovnik je podala
predlog namestitve ležečega policaja na cesti ob garažah in nujne obcestne razsvetljave.

  

  

S 1/1-2010: Varnost v cestnem prometu: ureditev ulične razsvetljave od mostu reke
Bolske preko naselja mimo vrtičkov do tovarne Odelo, d.o.o..

  

  

K točki 3:

  

Poplavni varnosti je bilo na sestanku namenjenih veliko besed, saj naselju tudi v letu 2010
narava ni prizanesla. Posledice preteklih poplav so še danes vidne na stavbah in znotraj njih.
Neurejenost brežine Bolske zmanjšuje kvaliteto bivanja v naselju Na zelenici.

  

S 2/1-2010: Protipoplavni ukrep: ureditev brežine reke Bolske (nasip).
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S 3/1-2010: Protipoplavni ukrep: preplastitev ceste od stopnišča do pošte.

  

  

  

K točki 4:

  

Pod zadnjo točko dnevnega reda smo odprli tematiko nogometnega igrišča Na zelenici.
Stanovalci smo zavzeli enotno stališče, da takšno športno igrišče potrebujemo. Razmišljanja
prisotnih stanovalcev so se nadaljevala v smeri posodobitve igrišča (rondo ograja za vhod,
zmanjšanje nogometnega na račun odbojkarskega dela, klopce, manjši goli, košarkarski koš,
…)

  

Sestanek smo zaključili z besedo, da je s strani Občine v prihodnje potrebno še več informiranja
in obveščanja občanov  v Občini Prebold (letaki) o aktualnih temah (odvoz kosovnih odpadkov,
ravnanje s pasjimi iztrebki, čistilne akcije, …).

  

Zapisnik zapisala Aleksandra Vrunč

  

Krajevni odbor Na zelenici 1-19

  

Predsednik
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Mirko Stojnić

  

  

  

 5 / 5


