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KRAJEVNI ODBOR 

PREBOLD - CENTER 

www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@obcinaprebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-1/2015 
 
 

ZAPISNIK 

2. seje krajevnega odbora Prebold – Center 12. januarja 2015 ob 17:00 v 

prostorih Občine Prebold 

Vabljeni; 

- člani KO 

- župan Vinko Debelak 

- svetnica Mihaelca Plahuta 

- svetnica Sonja Stergar 

- svetnica Lilijana Kač 

- svetnik Viktor Stergar 

- svetnik Mirko Stojnić 

Prisotni: 

člani krajevnega odbora: Janez Stergar, Rihard Slokan, Tilen Pišek, Jože Jager, Miha 

Zagoričnik, Rok Kodrun, Jernej Krulec. 

Ostali prisotni: 

župan Vinko Debelak,  

svetniki: Viktor Stergar, Mirko Stojnić, Sonja Stergar, Mihaelca Plahuta 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev 1. seje, 

2. Obravnava proračuna za 2015 (pregled nerealiziranih zadev in priprava za izvedbo v 

l.2015/2016), 

3. Razno. 

1. Tajnik KO Prebold center je prebral zapisnik 1. seje – na zapisnik ni bilo pripomb, prisotni 

so ga z dvigom rok potrdili. 
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2. Predsednik KO je predstavil opravljene vidnejše naloge odbora v obdobju 2010 -2014: 

 zgrajeno parkirišče za pokopališče v Preboldu, 

 semafor in prehod za pešce na Reški cesti – prehod na pokopališče in povezava med 

pločnikoma, 

 zgrajena in osvetljena je pešpot na pokopališče ter razširjena pot za dovoz in odvoz 

kontejnerjev, 

 obnovljen nasad cipres na pokopališču, 

 razširjen in obnovljen je vrtec in zgrajena nova knjižnica, 

 urejen je prometni režim mimo šole in vrtca, 

 na Graščinski cesti je odstranjena cisterna in obrezani ter sanirani so divji kostanji, 

 pričela se je obnova Gaja (nameščena nova igrala), 

 urejen je dovoz do hiše na Reški cesti 85, 

 odmera in vris ceste Malovšek-Marinc, 

 vsako leto je bila uspešno izvedena čistilna akcija, pri kateri so poleg članov 

sodelovali tudi drugi krajani. 

 

Neralizirane zadeve iz obdobja 2010-2014 

 odmera in vpis ceste Vidnajer – Obrez, 

 ureditev obračališča na domačiji Obrez, 

 namestitev ovir za omejitev prometa skozi Sosesko, 

 izgradnja kanalizacije po nekaterih predelih v centru (Soseska, Graščinska cesta, 

Reška cesta), 

 ureditev Gaja (namestitev igral in igrišča za otroke), 

 namestitev ograje okoli športnega igrišča, 

 odkup Rajšpove hiše, 

 obnova in razširitev parkirnih mest na območju Prebold center. 

 

2. Obravnava proračuna za 2015 

Proračun in poudarke je predstavil župan Vinko Debelak. Pojasnil je kako so sestavljeni 
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prihodki ter da trenutno še ni znana višina povprečnine. Za leti 2015 in 2016 so znani samo 

približni finančni okviri poslovanja , ki znašajo na strani prihodkov iz naslova primerne 

porabe (izračunano na osnovi 494 € / prebivalca in za 5000 prebivalcev) 2.470.000 € (občina 

to pokrije s t.i. lastnimi prihodki in ni prejemnik finančne izravnave). 
 
Pri izračunu primerne porabe je upoštevano 5000 prebivalcev, 40,6 km2 površine, 617 

(12,8%) prebivalcev mlajših od 12 let , 796 (16,5 % ) prebivalcev starejših od 65 let in 83,87 

km lokalnih cest in javnih poti, ter koeficient razvitosti občine 1,02. 
 
Znesek primerne porabe na prebivalstva za leto 2012 je bil 554,50 €, za leto 2013 je bil z 

ukrepi ZUJF zmanjšan na 536 € / prebivalca in v letu 2014 na 525 €/ prebivalca ( za leto 

2015 napovedujejo znižanje na 494 €/ prebivalca in to se je tudi upoštevalo pri pripravi 

osnutka proračuna). 

 

Predvideva se, da bo po uskladitvi (ta čas teče tudi  javna razprava) še kakšna sprememba na 

strani odhodkov. Ni predvidena dodatna zadolžitev Občine, razen v primeru izrednih in nujnih 

projektov/zadev. Iz predhodnega obdobje se v leto 2015 se prenese nadaljevanje projekta 

oskrbe z vodo (obnova magistralnega vodovoda Tabor – občine Prebold, Tabor in Braslovče). 

Večje investicije (prijavljeno na razpis) je energetska obnova OŠ Prebold ter preplastitev 

zunanjih igrišč (prijava na razpis Fundacije za šport). Nadaljevalo se bo s projekti oskrbe z 

vodo in obnove cestišč v nekaterih zaselkih občine. 

Več poudarka bo na manjših projektih, ki v času velikih projektov niso prišli na vrsto, so pa 

pomembni za kvaliteto življenja v občini. 

Potrebno bo tako gospodariti, da se bo lahko plačala lastna udeležba, ki je pogoj za pridobitev 

sredstev iz razpisov s katerimi se lahko nadaljujejo ali pričnejo investivije. 

3. Razno 

Pod točko razno se je razprava nadaljevala v povezavi s proračunom za 2015 ter 

nerealiziranimi zadevami iz obdobja 2010-2014: 

- V proračunu za leto 2015 so predvidena sredstva za dokončanje kanalizacije Na Terasi 

in Graščinska cesta (priključitev preostalih hiš). 

- Predvidena so sredstva za ureditev igral v Gaju. Člani KO so v razpravi opozorili, da 

bi bilo pred pričetkom del potrebno pridobiti idejne skice ali predloge zasnove tega 

prostora ter upoštevati, da je Gaj sestavni del širšega območja, kjer se nahaja različna 

športna infrastruktura ter bazen. Ob tem je potrebno tudi upoštevati lastniško 

razdelitev prostora ter verjetnost, da če postane ta prostor namenjen predvsem 

najmlajšim, da bo potrebno postaviti tudi ograjo v celotni dolžini potoka Izvirnice – od 

mostu do bazena. Smiselno bi bilo, da predlog izdelajo/podajo ljudje, ki se poklicno 

ali kot študentje te smeri, ukvarjajo s tovrstnimi projekti. 
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Prav tako je potrebno z ustreznimi službami predhodno pregledati stanje obstoječih 

dreves (v zadnjih dneh je zaradi vetra padlo na videz zdravo drevo), nevarna drevesa 

odstraniti ter na novo pogozditi po smernicah gozdarske stroke. 

- V proračunu so namenjena tudi sredstva za obnovo ceste na področju Soseske. 

J.Stergar pa predlaga, v kolikor bi se obnavljele javne peš poti Občine, bi lahko 

obnovili nekdanjo peš pot od kapelice do župnišča, to je ob meji z Obrezovo domačijo 

in naseljem Soseske, potrebno bi bilo zgolj urediti klančino pri kapelici, ki je postala 

ob rekonstrukciji ceste precej strma. Pot bi lahko označili kot »Javna pešpot občine 

Prebold«. (samo pot pomeni tudi varno bližnjico za otroke in ostale občane)  

- Cesta med šolo in vrtcem – pomembno je, da se poveča preglednost v križiščih ter 

fizično omeji hitrost na že z znakom omejenih 30km/h. 

- Na vpračanje svetnice Miše Plahuta, glede parkiranja in vzdrževanja parkirišča ob 

poslovno stanovanjskem objektu Hmeljarska c.15. Župan je pojasnil, da je Občina 

samo ena od lastnikov in da je potrebno organizirati sestanek z vsemi deležniki, ki se 

morajo dogovoriti o vzdrževanju ter parkirnem ter prometnem režimu na tej lokaciji. 

- Rajšpova hiša v centru kraja: župan je pojasnil, da so z lastniki v preteklosti potekali 

dogovori o odkupu, vendar se je v zadnjih nekaj mesecih lastništvo popolnoma 

spremenilo. Znotraj stavbe potekajo obnovitvena dela, vendar nič ne kaže, da bo v 

razumnem roku urejena tudi zunanjost ter streha. Občina bo v okviru svojih 

pristojnosti še naprej opozarjala vsakokratne lastnike na izgled hiše in možnosti v 

povezavi s sanacijo. 

- Zimska služba: člani KO so opozorili, da je pluženje snega podjetja VOC, ki pluži 

cesto čez Prebold, mimo Industrijske cone in naprej skozi Dolenjo vas, neprimerno, 

saj se opravlja, ko so dovozne ceste že očiščene in posledično plug zasuje vse dovoze 

in je s tem onemogočeno vključevanje na glavno cesto. Član odbora Jože Jager je 

opozoril, da je ob zadnjem sneženju tako visoko zasul dve hiši ob Reški cesti, da se je 

ob odjugi voda stekala v notranjost hiš, pred tem pa je bil pločnik nekaj 10m metrov 

nekaj dni neprehoden. Prav tako so bili pločniki tokrat slabše očiščeni. 

Župan pojasnjuje, da čiščenje snega poteka po prioritetah, da pa je v tem trenutku, ta 

služba nekaj slabše organizirana (odhod v pokoj izkušenega delavca na javnih delih), 

količina snega je tudi bila dokaj velika. Občinska uprava se na novo organizira v tem 

času in potem bodo tudi takšna dela tekla drugače – učinkovitejše in bolj organizirano. 

Bo pa Občina v primeru močnejšega sneženja aktivirala več pogodbenikov za pluženje 

v tistih prvih urah ter odredila tudi dodatno čiščenje pločnikov. Potrebno se bo tudi 

pogovoriti z VOC, da so pazlivejši pri pluženju ob hišah ter dovozih na stranske ceste. 

- Jože Jager je opozoril tudi na slabo preglednost pri prehodu za pešce na Reški cesti 

(prehod proti pokopališču) zaradi previsokega zelenja ob cesti. Župan: predpisi so na 

tem področju jasni, se pa bo nekdo iz uprave pogovoril z lastnikom. Velja tudi za vse 

ostale takšne točke (križišče Prečne ulice s cesto Na bazen je podoben primer). 
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- V primeru namestitve ograje okoli športnega igrišča ob OŠ (verjetno v okviru 

investicije preplastitve) je potrebno sklicati sestanek vseh deležnikov (občinske 

uprave, vodstva šole ter KO Prebold center) in dogovoriti režim odpiranja in zapiranja. 

Ne sme se namreč zgoditi, da postane priljubljeno igrišče popoldan in čez vikende 

zaprto. Namen ograje naj bo zgolj večja varnost ter preprečitev nočnega zbiranja na 

tem prostoru in preprečitev voženj z motornimi vozili po površinah. 

- KO Prebold center prosi Občino za odmero ceste Vidmajer - Obrez, lastniki in 

mejaši so v letu 2014 dali potrebna soglasja za to odmero in vris. 

 

 

Seja je bila končana ob 19:10                                                                        Prebold, 14.1.2015 

Zapisal: Rihard Slokan 

 

                                                                                               Predsednik KO Prebold-Center 
         Janez Stergar  
                                                                                                                        


