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KRAJEVNI ODBOR 

PREBOLD – NA ZELENICI 

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 

Datum: 12.01.2015 

 

ZAPISNIK 
 

2. seje KO Prebold – Na zelenici, ki je bil v ponedeljek, 12.1.2015 ob 19. uri v sejni 
sobi GD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka. 
 
Prisotni: 
Člani KO: Berčon Andrej, Gligorija Miljatović, Polona Sagadin, Jožefa Goropevšek, 
Antonija Pečovnik, Petra Kobal Šorli; 
 
Predstavniki občine: župan Vinko Debelak, svetniki Mihelca Plahuta, Sonja Stergar, 
Viktor Stergar, Mirko Stojnič; 
 
PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka: Lobnikar Karel. 
 
Odsotni: Milan Pavlović- član KO Prebold-Na zelenici. 
 
Sestanek se je pričel ob 19. uri. Predsednik KO je predlagal ugotovitev prisotnosti s 
podpisno listo in naslednji  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje 

2. Predlogi za proračun 2015 

3. Poplavna varnost 

4. Razno 

 
Pri glasovanju je prisotnih 6 članov KO, za glasovalo 6 članov KO. 
 
AD 1. 
Predsednik je prisotnim prebral zapisnik 1. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb zato je 
KO  sprejel 
 
SKLEP 1.  
Potrdi se zapisnik 1. seje KO Prebold-Na zelenici. 
 
Pri glasovanju prisotnih 6 članov, za glasovalo 6 članov KO. 
 
AD 2. 
Predlog za proračun 2015 je predstavil župan Vinko Debelak. Na kratko je predstavil 
sestavo proračuna glede na razpoložljiva sredstva. Zaradi znižanja glavarine na 
občana se v letu 2015 ne predvidevajo večje investicije. Posledica tega je, da je iz 
proračuna izvzeta večja investicija po naselju Na zelenici in sicer sanacija ceste, 
javne razsvetljave in vodovoda . Zagotovila pa se bodo manjša vzdrževalna dela: 
- za zagotovitev kvalitetnejše pitne vode se bo pri izviru saniral vodov, 
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- nadaljuje se z gradnjo protipoplavnega nasip za garažami in zgradi se protipoplavni nasip 

za gasilskem domu in trgovino Peternel, da se prepreči vdor vode skozi hmeljišče, 

- izdela se projekt za obnovo križišča Dolenja vas. 

 
Člani KO so župana seznanili, da se zavedajo krčenja sredstev. Ob dejstvih, da pa je 
naselje Na zelenici umeščeno ob samem centru Prebolda, da je na zelo mali površini 
koncentrirano večje število občanov in da že nekaj let naselje čaka na zgoraj 
omenjeno investicijo bi bilo s strani občine korektno, da sredstva za investicijo 
zagotovi v proračunu za leto 2016. 
 
SKLEP 2.  
Potrdi se predlog proračuna za leto 2015. 
 
Pri glasovanju prisotnih 6 članov, za glasovalo 6 članov KO. 
 
AD 3. 
Člani KO so župana seznanili, da je v preteklem letu bil viden dober rezultat 
protipoplavnega nasipa in z do gradnjo le tega za garažami bo naselje verjetno toliko 
obvarovano, da ne bo vsak dež pomenil tudi poplavo. Mirko Stojnić opozori na glavni 
kanal za meteorne vode, ki ne opravlja svoje funkcije, ker je neprehoden. 
Župan se strinja, da je kanal potrebno očistiti, da bo lahko opravljal svojo funkcijo in 
predlaga, da se to izvede ob gradnji protipoplavnega nasipa za garažami. 
 
SKLEP 3.  
Ob izgradnji protipoplavnega nasipa za garažami se uredi tudi čiščenje 
glavnega kanala za meteorno vodo in na kanal se namesti loputa, da se 
prepreči vdor Bolske v kanal. 
 
Pri glasovanju prisotnih 6 članov, za glasovalo 6 članov KO. 
 
AD 4. 
Še vedno je aktualna tema psov in nepobranih pasjih iztrebkov po naselju in vseh 
javnih poteh v občini. Župan pove, da so v naselju že bili prisotni redarji. Jožica 
Goropevšek pove, da je redarje videla v poznih dopoldanskih urah, ko so ljudje v 
službi. Predlaga, da naj redarji pridejo zgodaj zjutraj ali zvečer ko lastniki vodijo svoje 
pse na sprehod. Opozori se tudi, da je na cesti pred objektom Na zelenici 6 ponovno 
nastala večja odprtina. Navedena odprtina je bila že večkrat neuspešno sanirana. 
Zaradi svoje velikosti in lege je nevarna za pešce in avtomobile. 
Prav tako se opozori na drevo brezo, ki stoji pod hribom ob objektu Na zelenici 17. 
Ob vsakem snegu je hrib  atraktivna točka za otroške zimske radosti. Ker otroci po 
hribu dobijo večjo hitrost obstaja velika nevarnost, da se kdo huje poškoduje ob trku 
v drevo. Predlaga se, da se navedeno drevo odstrani, ker stoji na nevarni lokaciji. 
 
SKLEP 4.  
Občinska uprava preuči možnosti o uvedbi občinske takse za hišne ljubljenčke 
(pse). 
 
SKLEP 5. 
Uredi se sanacija odprtine na cesti pri objektu Na zelenici 6. 
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SKLEP 6. 
Podre se breza pod hribom ob objektu Na zelenici 17. 
 
Pri glasovanju prisotnih 6 članov, za glasovalo 6 članov KO. 
 
Sestanek zaključen ob 21. uri. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                               Predsednik: 
Petra Kobal Šorli                                                                                  Berčon Andrej 


