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ZAPISNIK

  

3. seje Krajevnega odbora Prebold-center, ki je bila v ponedeljek, 28. marca 2011, ob 19. uri v
sejni sobi Občine Prebold.

  

  

Prisotni člani: Emilijan Malovšek, Janez Stergar, Miša Plahuta, Alojz Zagoričnik, Janko
Napotnik, Rebeka Cimerman Kac in Jernej Krulec

  

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak; svetnika: Darko Orožim in Viktor Stergar

  

Opravičeno odsotni: Erika Gominšek

  

  

Dnevni red:

  

1. Pregled sklepov zadnje seje

  

2. Čistilna akcija na območju Prebold-center

  

3. Imenovanje člana v komisijo »Naš kraj lep in urejen«
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4. Razno

  

  

Uvodoma so člani KO Prebold-center in svetniki podali pripombo, da zapisnikov sej ne
prejemajo. Kljub temu, da so zapisniki objavljeni na spletni strani Občine Prebold, bodo v
bodoče prejemali zapisnike tudi po pošti.

  

Ad1

  

Pregled sklepov zadnje seje

  

Pri realizaciji sklepov prejšnje seje je bilo izpostavljeno:

  

- »šolska pot« - dogovor z zasebnim lastnikom za dovoljenje – Janez Stergar je poročal, da je
opravil osebne razgovore z lastnico zemljišča go. Žohar in njenima otrokoma, vendar zaenkrat
še ni videti ugodnega odziva. Predlaga se še varianta II -  kontaktirati  lastnika sosednje hiše, če
je pripravljen za zamenjavo 1 m zemljišča.

  

- Cesta skozi Gaj – župan je povedal, da bo za ureditev Gaja potrebna izdelava    projekta, ki bo
izveden preko javnega razpisa. Obstoječ zidan objekt se bo obnovil in dogradil in ga bosta
dobila v uporabo Jamarski klub Prebold in Motoristični klub. Ostali leseni objekti bodo
odstranjeni.

  

- koši za pasje iztrebke – zadeva je v realizaciji oz. zbiranju ponudb.
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- črne točke na območju KO Prebold-center – v sredo, 30.3.2011 bo občinska komisija na
dejanskem ogledu.

  

- cesta Zmet – Prebold – župan je povedal, da so v teku aktivnosti za zaprtje prometa za tovorni
promet

  

- ukine se kategorizacija »javna pot« od Aninega doma do Marinca in se na novo kategorizira
od Komelja do Marinca.

  

- obrez starih kostanjev  - za realizacijo je naročen Carex d.o.o.

  

Ad2

  

Čistilna akcija na območju Prebold-center

  

Čistilna akcija je dogovorjena za 9.4.2011  s pričetkom ob 9.00 uri in zbirnem mestu pri 
»upokojencih« v Gaju. Vsako gospodinjstvo bo prejelo po pošti natančna navodila in potrebne
informacije.

  

Ad3

  

Imenovanje člana v komisijo »Naš kraj lep in urejen«

  

Člani in svetniki so soglasno imenovali Jerneja Krulca  za člana komisije »Naš kraj lep in
urejen«.
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Ad4

  

Razno

  

Predsednik KO Prebold-center je prejel kar nekaj pisnih pobud oziroma pripomb krajanov:

  

- Odstranitev hotelske cisterne za olje – zadeva je v pristojnosti reševanja občinske uprave.

  

  

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

  

Zapisala: Miša Plahuta

  

Predsednik KO Prebold-centerJanez Stergar
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