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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. dok.: 0329-0028/2019-2 
Datum: 18. 9. 2019 
 
 

ZAPISNIK 

3. seje krajevnega odbora Prebold – center, 18. septembra 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 Vogrinc, Franc 

Divjak, Jernej Krulec, Mihaelca Plahuta, Janez Stergar. 

Ostali prisotni: 

Župan Vinko Debelak 

Svetnik: Matija Jager 

Tajnik občine dr. Jure Vrhovec 

Višji svetovalec Simon Jan 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. seje; 

2. Plan dela za mandatno obdobje 2018 - 2022; 

3. Obravnava prošnje za razširitev in asfaltiranje dovozne poti do stanovanjske zgradbe 

na Graščinski cesti 10; 

4. Razno in tekoča problematika. 
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Dnevni red je predstavil predsednik KO.  

Ad1) 

Pregled zapisnika 2. seje 

Tajnik KO Prebold-center je prebral zapisnik prejšnje seje. Pred potrditvijo zapisnika 

je član KO Franc Divjak zahteval, da se doda v zapisnik njegovo vprašanje iz 2. seje, 

kdo je odgovoren za vzdrževanje javne razsvetljave na cesti Skozi Gaj. Po dodanem 

vprašanju so prisotni zapisnik potrdili z dvigom rok. 

Sklep pod točko AD1 – (na vprašanje Franca Divjaka na 2. seji): ob nedelovanju 

luči je potrebno občinske službe obvestiti točno katera ne dela (čez dan se tega 

namreč ne vidi). Hkrati pa naj Občina upravljalca obvesti, da naj poišče in 

odpravi sistemsko napako na razsvetljavi, ker razsvetljava občasno ne deluje, 

kljub temu, da so sijalke delujoče. 

Ad2) 

Plan dela za mandatno obdobje 2018 – 2020 

Razprava je potekala na način, da so člani KO spraševali o projektih iz preteklih 

obdobij ter o načrtih za naprej. Pojasnila in odgovore so podajali župan Vinko 

Debelak, dr.Jure Vrhovec in Simon Jan. 

Vinko Debelek – realizirani projekti, projekti v teku ter projekti v planu: 

➢ prometna ureditev v okolici Osnovne šole: prestavitev prehoda za pešce, 

omejitev hitrosti s cestno grbino, rekonstrukcija pločnikov za dostop z 

invalidskimi vozički. Potrebno bo nekaj časa, da se udeleženci v prometu 

navadijo na spremembe. 

➢ potekajo aktivnosti za ureditev križišča pri »Cenerju« na Reški cesti. Za 

križišča s cestami v Sv.Lovrenc in na pokopališče ni predvidenih sprememb. 

Bo pa Občina lastnike zemljišč na katerih različne trajnice omejujejo 

preglednost, pozvala, da le te uredijo v skladu z občinskimi predpisi. 

➢ na cesti iz Prebold v Sv.Lovrenc v Soseski, je naročena sanacija zidu in 

ureditev odvodnjavanja meteornih voda. 

➢ ureditev podpornega zidu in pločnika na sesti od Čmaka do Odela bo narejena 

po prestavitvi vodovoda ter zaklajučenem javnem razpisu za izvajalca del. 

➢ v Zdravstvenem domu poteka sanacija sanitarij. Izvedba energetske sanacije 

je zaradi arhitekturne oblike stavbe ekonomsko neupravičena.  

➢ v decembru 2019 prične z delom v ZD Prebold pediater. Za najem prostorov 

se zanima še eden zdravnik.  
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➢ ob rekonstrukciji ceste Skozi Gaj je predviden pločnik, javna razsvetljava in 

komunalna infrastruktura. 

➢ na zemljišču pri vrtcu je predvidena rezervacijo prostora za širitev vrtca v 

primeru potrebe, večnamenska dvorana s 150 do 180 sedeži. Za namembnost 

preostanka zemljišča so dobrodošle ideje. 

➢ naročeno je čiščenje in ureditev odvodnega kanala iz ribnika. Predvidena je 

tudi izgradnja dodatnega kanala, ki bo preprečeval poplavljanje proti bazenu in 

športnim površinam. 

Ad3) 

Obravnava prošnje za razširitev in asfaltiranje vozne poti do stanovanjske 

zgradbe na Graščinski cesti 10 

Prošnja je priloga zapisniku in je za vpogled na voljo na Občini. 

Sklep pod točko Ad3: KO predlaga Občini, da preveri lastništvo zemljišč na 

katera se nanaša prošnja. Občina naj tudi preveri kaj predvideva prostorski 

plan na teh zemljiščih. Po zbranih informacijah naj Občinske službe v skladu z 

zakonodajo, občinskimi predpisi ter dosedanjo prakso v primerljivih primerih, 

obvestijo stanovalce o možnostih. 

Ad4) 

Razno in tekoča problematika 

 Franc Divjak opozorja, da imajo štirje stanovanjski objekti (Divjak, Lesjak, 

Primožič, Uplaznik) ob obilnejšem deževju težave s povratnim udarom 

meteorne vode in da nimajo urejene priključke na kanalizacijo. Župan 

pojasnjuje, da bodo ob rekonstrukciji ceste Skozi Gaj uredili infrastrukturu. Je 

pa naloga vsakega posameznika da sam uredi priključek od hiše do kanala 

(ko je le ta na voljo). Informacije o tem, kako se priključiti, lahko vsak pridobi 

na JKP Žalec. 

 Janez Stergar predlaga, da se na koncu odbojkarskega igrišča namesti luč. 

Sklep: Občinske službe naročijo pri upravljalcu razsvetljave, da namesti 

luč in jo priključi na obstoječu luč na nasprotni strani ceste (pri 

»motoristih«). 

 Miha Zagoričnik je opozoril na večje drevo na zahodni strani zelenice ob 

Graščini, ki je popolnoma suho in obstaja velika nevarnost, da pade na cesto. 

Sklep: Občinske službe na terenu preverije situacijo. 

 Jernej Krulec je opozoril, da na mostu čez kanal izvirnice (pri hišni številki 11) 

ni na mostu nobene ograje in je že bil primer, da je vozilo zapeljalo s ceste. 
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 Sklep: Občinske službe na terenu preverije situacijo in naročijo 

namestitev ustrezne ograje. 

Ostalo: 

Miha Zagoričnik je od Janka Pirca prejel podpise lastnikov stavb Nad Tovarno v 

katerem dajejo soglasje za postavitev luči javne razsvetljave. Podpisi in umestitev 

luči so iz l.2009.  

 Sklep: določiti je potrebno na novo točke za postavitev luči, jih vnesti v 

načrt naselja ter na podlagi tega pridobiti nova soglasja lastnikov 

zemljišč. 

 

Seja je bila končana ob 20:40                                                                         

Prebold, 18.9.2019 

 

Zapisal: Rihard Slokan 

 

Predsednik KO Prebold - center 

Miha Zagoričnik l.r. 

 

 


