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KRAJEVNI ODBOR 

DOLENJA VAS 

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. dok.: 0329-4/2015 

Datum: 19.01.2015 

 

ZAPISNIK 
 

2. seje KO Dolenja vas, ki je bila v ponedeljek, 19.1.2015 ob 20. uri v sejni sobi  

Občine Prebold. 

 

Prisotni člani: Gostečnik, M. Uršič, T. Pristavec, A. Dežnikar, Trojer, M. Ocvirk 

 

Opravičeno odsoten: D. Kranjec 

 

Ostali prisotni: V. Debelak, E. Črnila, B. Verk, M. Fonda, F. Škrabe 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje 

2. Proračun  

3. Razno 

 

Seja se je pričela ob 20.05. 

 

Ad 1) Pregled zapisnika prejšnje seje 

 

Predsednik KO Aleš Dežnikar je obnovil sklepe prejšnje seje, kjer smo se seznanili člani KO 

in izvolili že omenjenega predsednika in za tajnico Manico Ocvirk. Zapisali smo tudi mail 

naslove in telefonske številke. 

 

Sklep št. 1: Prisotni se strinjajo z zapisnikom prejšnje seje. 

 

Ad 2) Proračun 

 

Župan Občine Prebold nas je seznanil s finančnim stanjem občine. Omenil je projekte, ki se 

vlečejo še iz preteklega obdobja in nam predstavil vizijo projektov za naslednji proračun. 

 

Sklep št. 2: Za v realizacijo iz proračuna Občine se predlaga: 

- koši za smeti (novi blok, relacija Dolenja- Latkova vas, ter tudi drugje po občini) 

- prehod za pešce (Pečar, Miklavc) 

- namestitev luči javne razsvetljave v novi ulici (Ocvirk-Pungaršek) 

- hidrant na začetku vzhodne strani vasi (Lapur) 

- sanacija jaškov na cesti skozi vas 

- prometno ureditev glavnega križišča v vasi 

- sanacija bankin po vasi 
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Ad 3) Razno 

 

Trojer; 

- Potrebno bi bilo razmisliti o pločniku oz. razširitvi ceste pod Graščino, da bi bila varna 

tudi za pešce. 

- Pri novem bloku v Dolenji vasi, bi bilo zaželjeno namestiti dva koša za smeti. 

 

Verk; 

- Na vzhodu vasi (pri Uršič) se še vedno dogovarjamo, na kakšen način bi umirili hitrost 

prometa. 

- Potrebna je sanacija komunalnih jaškov na celotni cesti skozi Dolenjo vas, saj se že 

poznajo posledice na asfaltu okoli jaškov. 

 

Škrabe; 

- Omenil je klice nekaterih vaščanov na Občino zaradi ne odstranjenega snega s cest in 

pločnikov. 

 

Pristavec; 

- Predlaga prehod za pešce pri kapeli (Pečar) 

- Načel je problematiko poplav, še posebej pa poudaril Žovneško jezero in čiščenje le 

tega. 

- Predlaga tudi, da se na Občini naredi »krizni načrt za poplave«, ki bi naj opredelil 

»naloge in načrt ukrepov« ob poplavah, še posebej ga zanima vloga Civilne zaščite. 

 

Črnila; 

- Opozarja, da so obstoječe bankine skozi vas slabe. 

  

Župan; 

- Razbremenitev tovornega prometa iz Odela skozi Dolenjo vas, bi se med drugim 

skušala reševati tudi z usmerjevalnimi tablami za AC skozi Kapljo vas. 

- Merilnik hitrosti se seli po občini. 

 

Fonda; 

- Na odseku Latkova – Dolenja vas so stare luči, ki jih bo v bodočnosti treba zamenjati  

z drugimi, bolj okolju prijaznimi. 

 

Ocvirk; 

- Ob pešpoti in kolesarski stezi na relaciji Dolenja-Latkova vas bi bilo potrebno 

namestiti koše za smeti. 

- V novonastali ulici ob učiteljskem naselju prosijo za namestitev javne razsvetljave. 

Jaški in napeljave so pripravljeni. Ta del Dolenje vasi pa je zadnje čase tudi cilj tatov, 

zato prebivalci ulice upajo, da se bo s tem povečala tudi varnost. 

 

Sklep št. 3: Kar nekaj stvari v vasi je še vedno nerealiziranih, nekatere nove in stare 

pa bomo še enkrat  predlagali za letošnji proračun.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.15. 

 

Zapisala:                                                                 Predsednik KO Dolenja vas: 

Manica Ocvirk                                                        Aleš Dežnikar 


