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KRAJEVNI ODBOR 

DOLENJA VAS 

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.: 0329-0029/2019-2 
Datum: 7. 10. 2019 
 
 

Zapisnik  
3. seje KO Dolenja vas, ki je potekala 19. septembra 2019, ob 19. uri 

na sedežu Občine Prebold 
  
Prisotni: 
Alen Nečimer, Aleš Dežnikar, Vinko Debelak, Tanja Gostečnik, Simon Jan, Jure 

Vrhovec, Uroš Herman in Edita Mežner 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 2. seje; 
2. Prometna varnost:  

a. namestitev ogledala (pri kapelici – ga. Petra Valenčak) 
b. planirano krožišče pri dostopu iz Latkove vasi 

3. Ureditev okolice odlagalnih plastičnih zabojnikov v križišču (Dolenja vas - 
vzhod) 

4. Ureditev oz. namenska raba zemljišča pri Direktorski vili (Dolenja vas 167) 
5. Razno 

Točka 1 
 

Pregled zapisnika 1. seje 
 
Ni pripomb. 
 

Točka 2 
 

Prometna varnost v Dolenji vasi 
 

a) Prometna težava - tovorni in osebni promet za tovarno Odelo.  

V prihodnosti naj bi se težava s tovornimi vozili reševala s postavitvijo prometne 

signalizacije (obvezna smer za tovorna vozila za tovarno Odelo; krožni promet 

okoli Dolenje vasi). Odgovorni bodo pripravili konkretne rešitve. 

 
b) Ureditev dovozne ceste do Odela po desni strani struge reke Bolske;  

Plan je, da bi obvoznica oziroma povezovalna cesta do Odela potekala po desni 
strani struge Bolske in se s tem izognemo večjemu številu prometa skozi 
Dolenjo vas. Odgovorni bodo pripravili konkretne rešitve.  
 

c) Ureditev pločnika iz Dolenje vasi proti Kaplji vasi.  

S strani Občine Prebold in Agencije za prometno varnost bo izveden ogled 

lokacije in predlog ustrezne rešitve. 
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d) Namestitev ogledala (pri kapelici – ga. Petra Valenčak) 

S strani Občine Prebold in Agencije za prometno varnost bo izveden ogled 

lokacije in situacije za postavitev ogledala. Prav tako je potrebno primerno 

urediti oz. označiti prehod čez cesto pri kapelici – prehod za pešce. 

 

e) Prehod čez cesto pri trgovini Miklavc in namestitev hitrostnih ovir prav tako pri 

trgovini Miklavc za umirjanje prometa. 

Ostaja odprta točka, iskanje ustreznih rešitev ter in tema naslednjih razprav.  

Točka 3 
 

Ureditev okolice odlagalnih plastičnih zabojnikov v križišču Dolenja vas - vzhod 
 
Pri zabojnikih je nameščena kamera za videonadzor. Postavljeni napisi oz. table: 
»Odlaganje samo v zabojnike«; »prepovedano odlaganje izven zabojnikov«; »objekt 
je pod videonadzorom«. Pregon kršiteljev (napačno odlaganje odpadkov) se bo izvajal 
na podlagi videoposnetka s strani pristojnih služb. 
 

Točka 4 
 

Ureditev oz. namenska raba zemljišča pri Direktorski vili (Dolenja vas 167) 
 
Parcela spada pod kulturno dediščino in  je zaščitena. Potrebna je ureditev / čiščenje 
parka okoli vile (stanovalci morajo sprazniti prostore okoli vile, ki so v lasti občine). V 
načrtu je ureditev oklice vile za park, parkirišče in vrtove.   
 

Točka 5 
Razno 
 
Točka ni bila obravnavana. 

 

Zapisala: 
Edita Mežner 

Predsednik KO Dolenja vas 
Alen Nečimer l.r. 

 


