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Občina Prebold

  

Krajevni odbor Prebold-center

  

  

Št. dok: 0329-1/10-6

  

Datum: 20. 1. 2011

  

  

  

Z A P I S

  

  

2. seje Krajevnega odbora Prebold-center, ki je  bila v ponedeljek, 17. januarja 2011 ob 17.00
uri v sejni sobi Občine Prebold.
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Prisotni člani KO Prebold-center: Emilijan Malovšek, Janez Stergar, Miša Plahuta, Alojz
Zagoričnik, Janko Napotnik, Rebeka Cimerman Kac in Jernej Krulec.

  

  

Drugi  prisotni: Župan Vinko Debelak; svetniki: Erika Gominšek, Darko Orožim, Borut Podlinšek,
Viktor Stergar.

  

Ostali prisotni: predstavniki prebivalcev stanovanjskih blokov na Graščinski cesti 12, 14, 16.

  

  

Dnevni red:

    
    1. Pregled      sklepov in potrditev zapisnika 1. seje KO Prebold-center  
    2. Obravnava      Proračuna Občine Prebold za leto 2011  
    3. Prometna      varnost – črne točke na področju KO Prebold-center  
    4. Razno   

  

  

Ad1)

  

Predsednik KO Prebold-center je prebral zapisnik prejšnje seje, na katerega prisotni  niso imeli
pripomb; predsednik pa je povedal, da se bivši predsednik KO Prebold-center ne odziva, zato ni
mogoče pridobiti zadnjih zapisnikov prejšnjega mandata, manjkajo tudi v arhivu na Občini.
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Ad2)

  

Janez Stergar je  prisotne seznanil s   proračunom Občine Prebold za leto 2011. Omenjene so
bile naslednje potrebe v letu 2011:

  

-          javna razsvetljava  v naselju Nad tovarno

  

-          dogovor z zasebnim lastnikom za dovoljenje za izgradnjo »šolske poti«  iz dela novega
naselja Nad tovarno v starega  (za razgovor z lastnikom zadolžen Janez Stergar)

  

-          ureditev statusa ceste skozi gaj in celotna ureditev gaja in okolice izvirnice z zajetjem;

  

-          ureditev razsvetljave pri upokojenskem domu

  

-          namestitev košev za pasje iztrebke ob sprehajalnih poteh

  

-          čiščenje/košnja zakupljenih površin za pozidavo – Kovačev hrib – in za stroške bremeniti
lastnika

  

Župan je povedal, da je veliko investicij, ki morajo biti v letu 2011 zaključene. Predvidena je
ureditev parkirišča z zasaditvijo na pokopališču, dodatno prehod za pešce na pokopališče. Kot
nova pa je predvidena investicija v izgradnjo prizidka vrtca in obnova vrtca, ki bo končana v letu
2011.

  

Ad3)
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Člani KO Prebold-center so navedli kar nekaj črnih točk v prometni varnosti:

  

-          dostava Linde plina k Zmet – zakaj  vlačilci – tovornjaki s prikolico - vozijo skozi naselje
Soseska v Sv. Lovrenc?

  

-          postavitev ležečega policaja pred naseljem Soseska iz smeri SV.Lovrenc - Prebold
zaradi omejitve hitrosti in zagotovitve varnosti na šolski poti

  

-          parkirišče za stranke za lokale na Hmeljarski cesti 15 – predlog: ureditev parkirnega
mesta  na drugi strani ceste nasproti lokalov z odkupom zemljišča od Župnije Prebold; glede
odkupa je bil  dogovor z župnikom že v preteklosti.

  

-          konec asfaltne poti  pred kmetijo Obrez – vsi tam obračajo svoja vozila in bi bilo potrebno
dvorišče sanirati z gramozom

  

-          na graščinski cesti je potrebno obrezati kostanje

  

-          na krožišču pri šoli je potrebna namestitev prometnega znaka »krožišče«

  

Ad4)

  

Predstavniki  prebivalcev stanovanjskih blokov na Graščinski cesti 12, 14, in 16 so se udeležili
sestanka, da bi  županu podali svoje pripombe oziroma nestrinjanja  zaradi nameravane
razširitve in obnove Hotela Prebold. Župan jim je zagotovil, da bo Občina Prebold   kot pogoj  za
soglasje za dograditev hotela zahtevala  ustrezen odmik od lokalne ceste  in zagotovitev
zadostnih parkirnih mest. Stališče krajevnega odbora pa je, da se podpre stališče  prebivalcev
na omenjeni lokaciji. Nad uskladitvijo interesov med investitorjem in krajani bdi Občina Prebold.
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Predsednik KO Prebold-center je naštel številna društva, ki  imajo sedež  na območju
Prebold-center; sodelovanje je dobro, saj so člani KO Prebold v večini društev tudi aktivni.

  

  

G, Orožim je predlagal, da bi bilo potrebno  takšnim ali drugačnim odvisnikom zagotoviti nek
prostor za zbiranje, da nebi delali škode in nemira vsepovsod. Problem je pereč in se bi bilo
potrebno povezati s Centrom za socialno delo.

  

  

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

  

  

Zapisnikar:                                                                               Predsednik KO Prebold-center

  

Plahuta Mihaelca                                                                     Janez Stergar
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