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ZAPISNIK 
 

3. seje KO Prebold – Na zelenici, ki je bil v četrtek, 10.9.2015 ob 19. uri v sejni sobi 
PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka. 
Prisotni: 
Člani KO: Berčon Andrej, Milan Pavlović, Jožefa Goropevšek, Antonija Pečovnik, 
Petra Kobal Šorli; 
Predstavniki občine: Jure Verhovec 
Svetniki Občine Prebold: Sonja Strgar, Viktor Stergar, Mirko Stojnič, Liljana Kač; 
PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka: Lobnikar Karel. 
 
Odsotni: Gligorja Miljatović, Polona Sagadin - člana 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 2. seje 

2. Poplavna varnost - protipoplavni nasip 

3. Obnova vodovoda, razsvetljave in ceste do mostu 

4. Razno 

 
Dnevni red se potrdi. Pri glasovanju je prisotnih 5 članov KO, za glasovalo 5 članov 
KO. 
 
AD 1. 
Predsednik je prisotnim prebral zapisnik 2. seje. Ugotovljeno je bilo da sklep 3 in 4 
nista realizirana. Predstavnik občine pojasni, da je izvedba sklepa 3 vezana na 
soglasje agencije Arso zaradi posega na vodno območje. O realizaciji sklepa 4 pa 
občinska uprava še ni preučila možnosti glede uvedbe občinske takse za hišne 
ljubljenčke. 
Na zapisnik ni bilo pripomb zato je KO  sprejel 
 
SKLEP 1.  
Potrdi se zapisnik 2. seje KO Prebold-Na zelenici. 
 
Pri glasovanju prisotnih 5 članov, za glasovalo 5 članov KO. 
 
AD 2. 
Predstavnik občine prisotnim pojasni, da se  gradnja protipoplavnega nasipa še ni 
začela zaradi spora o lastništvu zemljišča med župniščem Prebold in Terpini. Zaradi 
navedenega spora župnišče, kot ZK lastnik, noče dati služnostne pravice. Od ostalih 
lastnikov zemljišč so že pridobili ustna zagotovila, da bodo občini dali služnostno 
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pravico za izgradnjo protipoplavnega nasipa, ker je tudi v njihovem interesu, da se 
zaščitijo pred vdorom vode.  
Gradnja protipoplavnega nasipa je v interesu celotnega naselja Na zelenici in ker 
trenutni spor onemogoča njegovo izgradnjo, člani KO sprejmejo 
 
 
SKLEP 2.  
KO skliče skupni sestanek predstavnika župnišča Prebold in lastnikov 
Terpinov z namenom, da se obema stranema predstavi pomembnost izgradnje 
protipoplavnega nasipa. Rok za sklic seje je prvi teden v oktobru. 
 
Pri glasovanju prisotnih 5 članov, za glasovalo 5 članov KO. 
 
AD 3. 
Predstavnik občine pojasni, da je popis za investicijo obnova vodovoda, razsvetljave 
in ceste do mostu že pripravljen. Ocenjena vrednost investicije je cca. 116.000 €. Za 
navedeno investicijo v proračunu za leto 2015 ni predvidenih sredstev, prav tako jih 
ni predvidenih v proračunu za leto 2016.. Ob pripravi rebalansa proračuna za leto 
2016 bo potrebno preučiti možnost zagotovitve denarja za navedeno investicijo. 
Člani KO predlagajo, da se naj za umiritev prometa v naselju pri asfaltiranju 
predvidevata tudi 2 ležeča policaja. Člani KO opozorijo na zadrževanje večje količine 
vode na pešpoti od otroškem igrišču in do stopnic. Predlaga se, da se peš pot dvigne 
in preplasti. Ob dejstvu, da je navedena investicija bila že večkrat preložena zaradi 
pomanjkanja sredstev, člani KO apelirajo na izvoljene svetnike, da aktivno sodelujejo 
pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2016, da se zagotovijo potrebna sredstva za 
navedeno investicijo. 
 
SKLEP 3.  
- za umiritev prometa v naselju se naj v investicijo vključi tudi izgradnja 2 ležečih 

policajev; 

- predlog iz prve alineje se vloži tudi odboru za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu. 

- za preprečitev zadrževanja vode na pešpoti se predlaga, da se pešpot dvigne in 

preplasti; 

- svetnike se poziva k aktivnemu sodelovanju pri pripravi rebalansa proračuna za 

leto 2016, da se zagotovijo potrebna sredstva za navedeno investicijo. 

 
Pri glasovanju prisotnih 5 članov, za glasovalo 5 članov KO. 
 
AD 4. 
Prisotni opozorijo na nevaren prehod za pešce pri hotelu. Prehod je zelo 
nepregleden v smeri od hotela do stopnišč zaradi cestnega zavoja in nasada zelenja 
na zemljišču hotela. Zaradi večje obremenjenosti navedenega prehoda se predlaga, 
da se delna varnost zagotovi z izgradnjo ležečega policaja. 
 
SKLEP 4.  
Zaradi večje varnosti uporabnikov prehoda za pešce pri hotelu se predlaga: 
-  izgradnja ležečega policaja; 
-  dogovor s hotelom iz zelenice odstrani vso zasaditev. 
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Navedena predloga se vložita tudi na odbor za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 
 
Pri glasovanju prisotnih 5 članov, za glasovalo 5 članov KO. 
 
Sestanek zaključen ob 20. uri. 
 
Zapisala:                                                                                               Predsednik: 
Petra Kobal Šorli                                                                                  Berčon Andrej 

 


