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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 
Datum: 13.4.2015 
 

ZAPISNIK 

3. seje krajevnega odbora Prebold – Center 7. aprila 2015 ob 19:00 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, Miha Zagoričnik, Jernej 

Krulec. 

 

Odsotna člana KO: Jože Jager, Rok Kodrun 

 

Ostali prisotni: 

župan Vinko Debelak,  

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

odsotna svetnica: Lilijana Kač 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev 2. seje; 

2. Čistilna akcija 2015; 

3. Ureditev cestnih poroznih oznak mimo vrtca; 

4. Zasipanje Izvirnice s strani Soseske; 

5. Premestitev igral pred blokom št. 13 -15 na Graščinski cesti s strani stanovalke Talan 

Helene; 

1. Imenovanje članov v Komisijo Naš kraj lep in urejen; 

2. Razno. 

 

Ad1) 

Tajnik KO Prebold-center je prebral zapisnik prejšnje seje; zapisnik so prisotni potrdili z 

dvigom rok. 

 K tej točki je Rihard Slokan seznanil ostale člane z vsebino in sklepi sestanka pri 

Županu, ki je bil sklican na željo Sveta JZ Osnovna Šola v povezavi z urejanjem 

zunanjih športnih površin. Zapisnik je na voljo na Občini. 
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Ad2) 

Predsednik Janez Stergar je predlagal, da se čistilna akcija izvede 11.4.2015 s pričetkom ob 

8:00. Prisotni so se strinjali. Udeležencem bodo na voljo vreče za odpadke. Odvisno od števila 

udeležencev, se bodo formirale skupine, ki bodo odšle na različne dele področja Prebold 

center. 

 

Ad3) 

KO ugotavlja, da se vozniki ne držijo z znakom omejene najvišje hitrosti, ter da se promet 

motornih vozil v zadnjem času povečuje, sploh ob jutranjih prihodih ter popoldanskih izhodih 

na delo ali iz dela. 

 Mirko Stojnić je opozoril, da ob cesti vrtec – bazen ni javne razsvetljave. Župan je 

pojasnil, da so že načrtovane tri, ter da je izvajalec že izbran. 

 

Sklep pod točko 3: ob ureditvi ceste mimo vrtca je potrebno narediti primerne hitrostne 

cestne ovire na dveh mestih. 

 

Ad4) 

Ob strugi Izvirnice poteka zasipanje zamočvirjenega terena z gradbenim materialom, kar ni 

primerno – za gradbeni material imamo deponijo. 

 

Sklep pod točko 4: Občina preveri na ustreznih državnih inštitucijah ali ima izvajalec 

vsa potrebna soglasja in če ja, za katere materiale. 

 

Ad5) 

Prisotni so se seznanili s prošnjo ga.Talan z Graščinske ceste, da se odstranijo otroška igrala, 

ki so nameščena na zelenici v neposredni bližini njenega stanovanja. Prošnja in podrobnejša 

obrazložitev ga.Talan je na voljo pri predsedniku KO Prebold center. 

 

Sklep pod točko 5: kljub temu, da gre za zasebna igrala na zasebnem zemljišču, KO 

predlaga, da se predstavnik Občine pogovori z lastniki in skuša doseči primerno rešitev. 

 

Ad6) 

V novem sklicu je potrebno imenovati predstavnika KO v komisijo Naš kraj lep in urejen. 

 

Sklep pod točko 6: v komisijo se imenuje Tilen Pišek. 

 

Ad7) 

Razno: 

 V Gaju se prične odstranjevanje dreves s ponedeljkom 13.4.2015 Odstranili se bodo 

tudi štori, jame pa se bodo zasule z materialom, ki je že pripravljen. Gaj se bo na novo 

zasadil z izbranimi drevesnimi vrstami. Nabavljena so tudi igrala. 

 Smreke ob cesti proti Zmet so slabo obrezane, zato jih potrebno ponovno obrezati, da 

ne bo zasenčena javna razsvetljava ter da bo promet lahko potekal nemoteno (brez 

strahu, da se podrgne z vozilom) 

 F. Škrabe je skupaj s predstavnikom Komunale pogledal traso novih priključkov 

kanalizacije Na terasi in s strani občanov (razen enega, ki pa se ga bodo vodi izognili) 

je trasa sprejeta kot ustrezna. V Prečni ulici je potrebno preveriti prehodnost 

obstoječih prečnih navezav. 

 Opravljen je bil ogled prehoda za pešce na Reški cesti (proti pokopališču). Zasajene 

grmovnice niti ne ovirajo pregleda pešcem ter voznikom na javnih površinah, je pa 
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oviran pogled na cesto (ob vključevanju) stanovalcem hiš nad omenjenim prehodom. 

Potreben je dogovor med stanovalci, v iskanje rešitve se naj vključi tudi Občina.  

 

Seja je bila končana ob 20:30                                                                        Prebold, 13.4.2015 

Zapisal: Rihard Slokan 

 
                                                                                               Predsednik KO Prebold-Center 
                                                                                                                        


