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KRAJEVNI ODBOR 

PREBOLD - CENTER 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dok.: 0329-0012/2019-2 

Datum: 13.3.2019 
 
 

ZAPISNIK 

2. seje krajevnega odbora Prebold – center, 13. marca 2019, ob 19:00 v prostorih občine 

Prebold. 

Vabljeni; 

- člani KO 

- župan Vinko Debelak 

- svetnica Martina Jager 

- svetnica Sonja Stergar 

- svetnica Liljana Kač 

- svetnik Matija Jager 

- svetnik Mirko Stojnić 

 

Prisotni: 

člani krajevnega odbora: Miha Zagoričnik, Rihard Slokan, Danijel Vogrinec, Franc Divjak, 

Jernej Krulec 

Ostali prisotni: 

Župan Vinko Debelak 

svetnik: Matija Jager 
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Dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje; 

2. Čistilna akcija 2019; 

3. Razno 

Dnevni red je predstavil predsednik KO.  

Ad1) 

Prisotni so se strinjali, da zapisnika, ki je bil narejen na 1. seji, ni potrebno brati, saj je šlo za 

ustanovno sejo, na kateri so bili v grobem predstavljeni projekti in investicije za naslednja 

leta. 

Ad2)  

Čistilna akcija 2019 

Čistilna akcija bo potekala v soboto, 23.3.2019. Zbor udeležencev za Prebold center je, ob 

8:00 v Gaju. Gospodinjstva bodo dobila letake. Za organizacijo in razdelitev del bosta v 

Prebold center skrbela Janez Stergar in Miha Zagoričnik. 

Ad3)  

Razno 

Župan je predstavil projekt prizidka OŠ Prebold, prestavitev prehoda pri hotelu, aktivnosti v 

povezavi z Rajšpovo in Cenerjovo hišo ter industrijo v nekdanjem Mik-u. Prav tako je podal 

nekaj pojasnil glede Pošte, Zadruge in Zadružne dvorane. 

Miha Zagoričnik predlaga, da se člani KO redno srečujejo na tri mesece ter da ob obvestilih o 

težavah v Prebold center ali ob potrebah po dajanju mnenj za spremembe (prehodi za pešce, 

javna razsvetljava, spremembe prometnega režima, urejanja okolice, spremem OPN itd.), seje 

pričnejo pol ure prej z namenom ogleda situacije na terenu. 

Člani KO se strinjajo s predlogom Miha Zagoričnika. 

V nadaljevanju je Župan predstavil idejne projekte, ki so bili pripravljeni že v preteklosti za 

ureditev centra Prebolda, pokopališča z vežico, območja za športne dejavnosti in Gaja  ter 

pozval k zbiranju idej, ki bodo v pomoč prihodnjim projektom ureditve naštetih območij. 

Ostalo: 

 Preveriti v kateri fazi je projekt ureditve objekta ŠD Partizan – Vinko Debelak in 

Matija Jager se bosta udeležila občnega zbora društva. 

 Franc Divjak: kdo upravlja javno razsvetljavo na Reški cesti.  
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Župan: infrastruktura je v upravljanju direkcije RS za ceste. Če luči ne gorijo, javiti na 

Občino, da lahko obvestijo upravljalca. 

 Razmisliti o grbini/oviri na ravnini Graščinske ceste in v križišču s Tovarniško cesto s 

ciljem umirjanja prometa. 

 Preveriti zasedenost vrtnih barak na hribu pod graščino v smeri proti domu 

upokojencev in tiste, ki se ne uporabljajo, odstraniti.  

 Franc Divjak je opozoril na zaraščenost potoka izvirnica v zgornem delu proti ribniku, 

ki povzroča poplavljanja. 

 

 

Seja je bila končana ob 20:20                                                                        Prebold, 13.3.2019 

Zapisal: Rihard Slokan 

 

                                                                                               Predsednik KO Prebold-center 
                                                                                                          Miha Zagoričnik l.r. 


