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ZAPISNIK

  

  

4. seja Krajevnega odbora Prebold center, ki je bila v torek, 12. julija 2011, ob 19. uri v sejni
sobi Občine Prebold.

  

  

Prisotni člani: Janez Stergar, Alojz Zagoričnik, Janko Napotnik,Rebeka Cimerman Kac, Jernej
Krulec.

  

  

Ostali prisotni svetniki: Erika Gominšek,Viktor Stergar, Borut Podlinšek

  

  

Opravičeno odsotni: Emilijan Malovšek, Mihaelca Plahuta

  

  

Dnevni red:
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1. Pregled sklepov zadnje seje

  

2. predlog Odloka o splošnem redu v Občini Prebold

  

3. razno

  

  

Zadeve:

  

-predstavnik in član KO Prebold center Jernej Krulec je povedal nekaj o poteku te akcije Naš
kraj lep in urejen kako je potekala v mesecu juniju,

  

-problematika ležeči policaji po Občini Prebold predvsem v Kaplji vasi pri Goliču,

  

-pripomba, da se uredi omejitev čez center Prebolda z ustrezno signalizacijo, da se zmanjša
hitrost čez center Prebolda,

  

-pripomba, da se med poletnimi dnevi uredi javna razsvetljava, da bi se kasneje vklopila  zaradi
daljšega dne, tako bi zmanjšali porabo energije in manj onesnaževali okolico z umetno
svetlobo. Dogovori se z  Elektro Celje,

  

-problematika dostop invalidom in drugim gibalno motenim osebam do pošte v Preboldu.
Ureditev dostopa v pošto z ustrezno potko,
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-ureditev  kostanjev v centru Prebolda, da se porežejo na ustrezno višino in zdravijo to delo bi
opravilo podjetje Carexs d.o.o, KO je sklenil, da se nekomu da počisti odvečno vejevje,

  

-gaj v Preboldu se je počistil odstranile so se lesene hiške in ograja pogovor pa je stekel, da se
starejša drevesa podrejo in nasadijo druge in uredi park,

  

-na  pokopališču,  da se uredi nekakšna lesena ograja ali vrata  pred kontejnerjema, da se
zakrijeta ker je moteče za obiskovalce in za sprevod pri pogrebih naknadno pa je beseda stekla 
stara mrliška vežica da se obnovi streha in fasada.

  

-Borut Podlinšek  je omenil, da bi se naredil nek čas za pogrebe da se nebi izvajali med
vikendom zaradi moteče glasbe iz bazena ker ni sočutja do svojcev ali pa da se sklene dogovor
z organizatorjem da se tisti čas ko poteka pogreb da se utiša glasbo,

  

-problematika  na Hmeljarski cesti  parkirni prostor za obiskovalce trgovin, da se uredi ustrezni
prostor,

  

-center Prebold problem pasji iztrebki, da se namestijo koši za pasje iztrebke v gaju, bazen,
vrtec, novo naselje in še okolica Prebolda.

  

-problematika  v času oranja njiv in siliranja koruze na pokopališču in do Strožarja da se opozori
lastnike njiv, da po končane delu ustrezno cesto počistijo in jo vrnejo v prvotno stanje.

  

-problem zajetje vode nad tovarno kjer je včasih služil za gašenje požarov v tovarni sedaj pa
propada in se zarašča in ustvarja neprijeten vonj, da sega očisti in sanira ker je moteče za
prebivalce Novega naselja.
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Odloka o splošnem redu v Občini Prebold, da se KO strinja s tem odlokom in želi, da se izvaja
kot je zapisano, do sprejetja tega Odloka pa se naj uredijo vse telefonske številke, da se lahko
pokličeš, ki jo potrebuješ in prijaviš kršitev.

  

  

Pod točko razno ni bilo razprave.

  

  

Seja se je zaključila 20:40 uri.

  

  

Zapisal:

  

Jernej Krulec

  

  

Predsednik:

  

Janez Stergar
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