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ZAPISNIK  10. seje KO Prebold – center 
ki je bila v sredo, 26. septembra 2018, ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold 
 
Prisotni člani KO: Janez Stergar, Miha Zagoričnik, Jože Jager, Jernej Krulec 
Opravičeno odsotna člana Rihard Slokan in Rok Kodrun 
Neopravičeno odsoten Tilen Pišek 
Ostali prisotni: svetnik Viki Stergar in svetnici Lilijana Kač in Sonja Stergar 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnik 9. seje 

2. Predlogi za projekt »Občina po meri invalidov« 

3. Pregled dela ob iztekajočem mandatnem obdobju (realizirano, nerealizirano) 

4. Predlogi za nadaljevanje del v KO Prebold – center 

5. Razno 

Dnevni red je predstavil predsednik odbora in prisotni so se z njim strinjali. 
 

Ad 1) 
 

Pregled zapisnik 9. seje 
 
Predsednik je prebral zapisnik 9. seje odbora 
 
Sklep:  
Člani odbora se strinjajo z zapisnikom in ga potrjujejo. 
 

Ad 2) 
 
Predlogi za projekt »Občina po meri invalidov« 
 
Predsednik je obrazložil, kar je o tem slišal na sestanku s predsedniki KO pri županu 
občine. Dodala sta svoje tudi svetnika Lilijana Kač in Viki Stergar, ki sta se udeležila 
simpozija na to temo v Knjižnici Prebold. V razpravi so sodelovali tudi vsi ostali prisotni 
in na kraju sprejeli naslednji 
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Sklep:  
KO podpira projekt in predlaga, da se postopno prilagaja urejevanje terena 
gibalno oviranim osebam, z vseh vidikov kjer je to potrebno; pri vseh novo 
gradnjah pa naj se že takoj ob gradnji upoštevajo normativi, ki veljajo za gibalno 
ovirane osebe (višina robov ob cestah, pločnikih, višina klančin, vstopi v stavbe 
itd… ) 
 

Ad 3) 
 

Pregled dela  
Realizirani sklepi od 2014 do 2018 
 

- V naselju Soseska je zgrajena kanalizacija, urejeno je obračališče pri Obrez in 

odmerjena je cesta Vidmajer – Obrez 

- Cesta skozi Sosesko je do kapelice obnovljena, zgrajen je pločnik in postavljeni 

sta grbini za omejitev hitrosti vožnje 

- Kanalizacija je zgrajena tudi na Graščinski cesti, delno se priključujejo hiše na 

Reški cesti 

- Cesta in promet okrog vrtca je urejena, opremljena z ustreznimi označbami  za  

omejitev hitrosti, ni grbin ali ležečih policajev 

- Gaj je opremljen z igrali in rekreativnimi orodji 

- Krožišče v centru je opremljeno z ustreznimi znaki za smer vožnje in ima 

dograjeno solzo za pravilno vožnjo v krožišču 

- Dogovorjeno je, da na Reški cesti zelenico z napisom » PREBOLD« po potrebi 

režejo in kosijo tudi javni delavci 

- Cesta Kobal - Kač je bila delno asfaltirana, delno posuta z gramozom 

- Parkirna mesta pred stavbo Trg 1 ostanejo javna 

- Pred slaščičarno je postavljena nova ograja 

- Parkirišča na Hmeljarski 15 so razparcelirana po lastništvu prebivalcev 

- Letno se izvaja čistilna akcija v kateri sodelujejo krajani in posamezna društva 

- Sodelujemo pri izvajanju akcije Naš kraj lep in urejen 

Nerealizirani predlogi v obdobju 2014 – 2018 
- Odprt ostaja problem izgradnje kanalizacije za celotno Reško cesto 

- V Gaju Jamarski klub še ni prizidal garaže in ni urejen prostor pred prostori 

Jamarskega kluba oz. vhod v Gaj 

- Parkirišče na Hmeljarski 15 ni prenovljeno 

- Za omejitev hitrosti prometa po Reški cesti razen merilca hitrosti ni bilo ničesar 

storjenega, 

- Center Prebolda ni dobil novih parkirnih mest 

- Odprt ostaja tudi problem denacionaliziranih objektov v centru (Rajšpova, 

Zenierjeva hiša, proizvodnja v MIK-u, Paulini in graščina…) 

Sklep:  
Odbor se je seznanil z uspešno opravljenimi projekti in s projekti, ki so še v 
izvajanju oz. še niso realizirani. 
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Ad 4) 
 
Predlogi za nadaljevanje del 
 
POSTOPNO UREJEVANJE CENTRA PREBOLDA: 

- Objekti v centru:  Že nekaj časa je preko Nepremičnin v ponudbi za prodajo 

celotna Rajšpova hiša za  220.000 EUR. 

- Cena za nakup je previsoka; Odbor predlaga,  da  občina uveljavlja predkupno 

pravico in se dogovori z lastnikoma za ugodnejši nakup. 

- Odbor predlaga, da občinska uprava spremlja dogajanje v zvezi s Zeneierjevo  

hišo in jo v ugodnem momentu odkupi, saj sedanje stanje s postavljenimi 

preprekami še poslabšuje izgled celotne okolice; 

- Predlagamo celostno ureditev športnega parka in bazena z gostinsko ponudbo; 

- Opozoriti je potrebno Hotel Prebold, da prične urejevati zunanji izgled in okolico, 

ki spada  k hotelu (terasa itd.) 

- Trošenje pepela in deponije: predlagamo, da se pripravi in sprejme odlok,ki bo 

urejeval odlaganje in deponiranje odpadkov (primer kupi pod graščino in še kje) 

in bodo ob kršenju lahko storilci tudi kazensko odgovarjali 

- Vključevanje na Reško cesto pri Zelenc- Korun iz smeri bazena popolnoma 

nepregledno (povečati preglednost - namestiti ogledalo?) 

- Na Reški cesti v gornjem Preboldu preveriti možnost namestitve stacionarnega 

radarja 

 

Ad 5) 
 
Razno 
 
Pod točko razno ni bilo diskusije in seja je bila tako zaključena ob 20.15 uri 
 
V Preboldu, dne 28. 09. 2018 
 
Zapisnik pripravil  
Predsednik KO Prebold – Center 
Janez Stergar l.r. 

 

 

 
 


