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ZAPISNIK

  

3. seje krajevnega odbora v novi sestavi, ki je bila dne 04.04.2011 ob 19. uri v prostorih sejne
sobe v GD Prebold - Dolenja vas - Marija Reka.

  

Vabljeni so bili člani KO Na zelenici 1-19 in župan Vinko Debelak.

  

  

Prisotni:     Župan Vinko Debelak, Karl Lobnikar, Martin Cafuta, Denis Selimović, Vran Božidar,
Ranko Knežević, Osman Jahič, Mirko Stojnić in Aleksandra Vrunč

  

Opravičeno odsotni: Ahmet Jahić, Janez Rukav, Marko Samec in Antonija Pečovnik

  

Sestanek je vodil predsednik KO Mirko Stojnić.

  

  

Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu:

  

1. Pregled sklepov zadnje seje

  

2. Poplavna varnost (nasip za garažami)
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3. Čistilna akcija

  

4. Domače živali

  

5. Razno

  

  

K1

  

Pregled sklepov zadnje seje

  

G. župan je podal komentar o sklepih z zadnje seje na splošno, in sicer: glede poplavne
varnosti je povedal, da gradbena dela, ki potekajo v zgornjem delu reke Bolske, niso najbolj
ugodna situacija za poplavno varnost bregov naselja Na zelenici in je predlagal iskanje nove
rešitve v smislu betonskega bazena s črpalkami. Za garažami bi pričeli z nasipavanjem. V zvezi
s prometno varnostjo je predvidena preplastitev ceste v 2012. Ulična razsvetljava bi se
izboljšala s takojšnjo namestitvijo luči mimo vrtičkov, vendar ne povsem do konca.

  

Kotlarna: potrebna bo menjava, kjer je še staro. Župan je predlagal, da se na sestanku
kurilnega odbora pogovori tudi o biomasi oziroma sodobnejših načinih, potrebno pa bo
preračunati stroške.

  

K2

  

Poplavna varnost (nasip za garažami)
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Poplavna varnost ostaja nerešen problem in številka ena naselja. Nasip brežine za garažami je
prioriteta, ki se naj prične izvajati čimprej.

  

S 1/3 -2011: Poplavna varnost: Za garažami bi pričeli z nasipavanjem z materialom iz Sv.
Lovrenca.

  

K3

  

Čistilna akcija

  

Čistilna akcija se bo odvijala 16.04.2011.

  

Predsedniki zborov lastnikov pa so že določili lokacije pri blokih  za ekološke odpadke.
Novembra dobimo še nove rjave zabojnike za organske odpadke.

  

K4

  

Domače živali

  

Poteka izbira predračunov za nakup smetnjakov/košev. G. Stojnić je predlagal plačilo takse ali
odlok o javnem redu. Vse preveč je pasjih iztrebkov, ki jih lastniki psov ne pobirajo za svojimi
psi.

  

S 2/3-2011: Lastnika Na zelenici, ki ima za garažo psa in pasjo uto, bo Občina z dopisom
opozorila, da ima pasjo uto na tuji zemlji.
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S 3/3-2011: Po celotnem centru kraja se bodo namestili koši za pasje iztrebke, občinsko
redarstvo pa bo izvajalo nadzor nad tem.

  

K5

  

Razno

  

Pod točko razno, je g. Vran vprašal, če obstaja možnost novih parkirišč ob Domu starejših.
Zemljišče je občinsko. Že pred leti se je sprožilo to vprašanje, vendar takrat sosednja bloka
nista bila soglasna.

  

S 4/3-2011: Predlog Občini, da se preuči možnost novih parkirnih mest. (Na Zelenici 12 in 14)

  

G. Stojnić opozori na problem košnje javnih površin Na Zelenici.

  

S 5/3-2011: Nogometno igrišče bodo  kosili javni delavci.

  

  

Zapisnik zapisala: Aleksandra Vrunč

  

  

Krajevni odbor Na zelenici
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predsednik

  

Mirko Stojnić
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