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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 

Datum: 15.9.2015 

Št. dokumenta: 0329-1/2015 
 
 

 

ZAPISNIK 

4. seje krajevnega odbora Prebold – Center 15. septembra 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 

- Aleš Metličar, Graščinska c.16, Prebold 

- Franc Goropevšek, Graščinska c.16, Prebold 

 

Prisotni: 

člani krajevnega odbora: Janez Stergar, Rihard Slokan, Tilen Pišek, Miha Zagoričnik, Jernej 

Krulec, Jože Jager, Rok Kodrun 

Ostali prisotni: 

župan Vinko Debelak,  

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

Predstavnika hišnega sveta večstanovanjske stavbe na Graščinski 16, Prebold: Aleš Metličar, 

Franc Goropevšek 

 

 



2 

 

Dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev 3. seje; 

2. Kanalizacija Reška cesta; 

3. Parkirni prostori blok Graščinska cesta 16, Prebold; 

4. Določitev skrbnika za igrala v Gaju; 

5. Obnova ceste in pločnik skozi Sosesko do križa; 

6. Ležeči policaji pred vrtcem; 

7. Razno 

      7.1. Pobuda svetnika Mihe Fonda 

      7.2. Problematika zalivanja metorne vode na Prečni poti 18,19, in 20 

Dnevni red je predstavil predsednik KO. R.Slokan je predlagal spremembo in sicer, da se 

točka 3. uvrsti kot druga na dnevni red. Prisotni so soglasno potrdili spremembo. 

 

Ad1) 

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

dvigom rok. 

Svetnica Sonja Stergar je predlagala, da se ob tej točki pregleda realizacija sklepov prejšnje 

seje. 

Sklep pod točko 3. 3 seje KO: ob ureditvi ceste mimo vrtca je potrebno narediti 

primerne hitrostne cestne ovire na dveh mestih. 

 Sklep še ni realiziran.  

 Sklep pod točko 4 3. Seje KO: Občina preveri na ustreznih državnih inštitucijah 

ali ima izvajalec vsa potrebna soglasja in če ja, za katere materiale. 

 Dovoljenja ni. 

 

Sklep pod točko 5 3 seje KO: kljub temu, da gre za zasebna igrala na zasebnem 

zemljišču, KO predlaga, da se predstavnik Občine pogovori z lastniki in skuša doseči 

primerno rešitev. 

 Predsednik KO je opravil razgovor s stanovalci. Dejstvo je, da se igrala ne uporabljajo 

več in so v slabem stanju. Kdaj in na kakšen način se bodo odstranila, pa morajo 

odločiti stanovalci sami. 
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Realizacija iz točke razno 3. seje KO Prebold-center: 

 Urejanje Gaja: nameščeno so igrala, odstranjena so drevesa ter štori, nasuta je zemlja 

(se še dodatno nasipa), nasipa in poravnava se pesek, postavila se bodo še orodja za „ 

ulično“ vadbo. 

 Smreke ob cesti proti Zmet so še vedno tako kot so bile. 

 Na terasi je kanalizacija narejena. Izvajajo se še zaključna dela – saniranje dovozov in 

zelenic. 

 Prehod za pešce na Reški cesti (proti pokopališču). Ogled in razgovor na tem delu je s 

strani Občine bil opravljen.  Delno je nepreglednost že odpravljena. Prehod je 

problematičen tudi zaradi prevelikih hitrosti – potekajo pogovori o namestitvi radarja, 

zvočnih ovir….  
 

Ad2) 

Predsednik Janez Stergar je prisotne seznanil z nedovoljenim posegom (nasutje tampona ter 

ureditev parkirnega prostora) stanovalca na Graščinski 16, v zelenico pred blokom, za katero 

ni imel soglasje Občine kot lastnice, niti hišnega sveta. Situacijo sta predstavila predsednik 

HS Aleš Metličar ter dolgoletni stanovalec Franc Goropevšek (zapisnik sestanka stanovalcev 

bloka je na voljo kot priloga)  

Sklep pod točko 2: ker ni potrebe po dodatnem parkirnem prostoru (vsako stanovanje 

ima eno ali dve garaži, ki so sicer postavljene na občinskih zemljiščih, vendar jih 

zaenkrat lahko nemoteno uporabljajo in javno parkirišče pri Zdravstveni postaji v 

neposredni bližini), se nasutje odstrani, uredi se robnik, ki bo hkrati preprečeval odliv 

meteorne vode s ceste za steno bloka (uredi se odvodnjavanje). Stanovalca sta opozorila 

tudi na jašek novozgrajene kanalizacije (cesta med Graščinsko 20 in 16), ki je previsok 

in se lahko ob pluženju snega in ob pobiranju smeti poškoduje – jašek ze zniža na nivo 

cestišča. 

 

Ad3) 

Za kanalizacijo na Reški cesti še potekajo priprave projektov in se bodo pripravili predlogi. 

Na tem delu je težava tudi višinska razlika, zato bodo pod določenimi pogoji  verjetno 

dovoljene (primerno prilagojene) greznice, možnost čistilne naprave za več hiš skupaj itd. 

Jernej Krulec je opozoril na nedovoljene priključitve na omrežje, ki imajo za posledico 

(nestrokovno narejene) izlive fekalij (povratni udar). Župan je pojasnil, da so bile opravljene 

meritve ter ogledi s strani Komunalnega podjetja, ki pa nepravilnosti ne odkrije. Ponovno bo 

opravljen pregled. 
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Ad4) 

Igrala v Gaju se precej uporabljajo in prihaja tudi do poškodb le teh, ki so posledica tega, da 

jih uporabljajo tudi starši ter drugi odrasli. Ker so ljudje takšni kot so, je nujno, da se igrala 

redno pregledujejo in morebitne poškodbe sanirajo v najkrajšem možnem času.  

Sklep pod točko 4: Občina bo z dopisom Športni zvezi predlagala, da njihov skrbnik 

prevzame tudi skrbništvo nad igrali v Gaju. Podrobnosti obsega nadzora,način ter 

razmerje, določita oba deležnika. 

Ad5) 

Za obnovo ceste in izgradnje pločnika skozi Sosesko do križa še potekajo projektna dela. Ko 

bodo projekti pripravljeni, se določi prioritete. Prvi pogoj za nadaljnje delo pa je odmera cest 

ter ureditev morebitnih soglasij. Cilj je, da odsek postane varen za vse udeležence, ter da se 

zniža hitrost motornih vozil. Možnosti je več, od hitrostnih ovir do enosmernega prometa. 

Kljub znaku (ki je postavljen) največje dovoljene hitrosti 30km/h se povprečna hitrost v tem 

času ni znižala. 

Ad6) 

KO je na tretji seji sicer sprejel sklep o hitrostnih cestnih ovirah vendar se ob rekonstrukciji in 

asfaltiranju niso vgradile. 

Sklep pod točko 6. ob popravilu cestišča (reklamacija zaradi odvodnjavanja) mimo 

vrtca se naj vgradijo tudi hitrostne cestne ovire na dveh za to primernih mestih. 

 

Ad7) 

Razno: 

7.1. Pobuda svetnika Mihe Fonda (vsebina pobude je priloga vabilu in zapisniku) 

Mnenje KO Prebold-center: v primeru, da se rampa zapre in zaklene bi to predstavljalo težavo 

za morebiten neoviran prihod intervencijskih vozil, vozil prve pomoči ter onemogočilo redne 

obhode notranjosti Gaja s strani policije (po besedah policije, redno kontrolirajo na način, da 

se zapeljejo v Gaj ter pri igralih obrnejo). Prav tako bi zaprta rampa predstavljala oviro za 

nemoten prehod otroških koles, otroških vozičkov itd. Pred vstopom na področje Gaja je 

postavljen znak, ki prepoveduje vožnjo motornih vozil, kar pa se ni upoštevalo predvsem v 

času obratovanja bazena, ko so obiskovalci parkirali v senci Gaja. 

Sklep: odstrani se dodatna tabla na prometnem zaku, ki dovoljuje izjemo (za kamp, ki 

ga ni več), če je potrebno se znak postavi še na vidnejše mesto. Zaradi nočnega zbiranja 

v Gaju, se preveri delovanje ure za ugašanje luči – luči naj gorijo celo noč. Če je 

potrebno se namestijo še dodatne luči. 
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7.2. Problematika zalivanja metorne vode na Prečni poti 18,19, in 20 

Mnenje KO Prebold-center: gre za zelenico ob cesti v Gaj, ki je v času ko se je odtok urejal 

bila v javni lasti. Predlagamo, da se sedanji lastniki dogovorijo med sabo ter z manjšim 

posegom, ki ga naklon terena in neposredna bližina (cca.15m) struge potoka omogoča, uredijo 

odvodnjavanje sami.  

Razno (ostalo): 

 Center Prebolda daje zaradi Rajšpovega in „Cenerjevega“ objekta vtis neurejenosti. 

Potrebni so nadaljnji pogovori (ki so bili tudi do sedaj že večkrat opravljeni) z lastniki, 

kako jim lahko morebiti tudi Občina pomaga. 

 Rok Kodrun predlaga, da se razmisli o zamenjavi „gradbene“ ograje mimo slaščičarne 

in občine (ograja med pločnikom in cesto) za bolj všečno. 

 Krožišče v Centru je dvoumno, saj ni dobro viden potek prednosti (spodnji del). 

Razmisli se o dodatnih talnih označbah ter morebitni dodatni postavitvi prometnih 

znakov. Prav tako je potrebno ponovno presoditi o pravilni izbiri mest za prehode za 

pešce (Vedenik – Rajšp?). Prehod za pešce na Graščinski cesti (pri priključku ulice Na 

terasi) ni opremljen s prometnim znakom. Ker se talne označbe hitro obrabijo, je 

potrebna postavitev znaka. 

 Jože Jager je prisotne obvestil, da zelenica z napisom Prebold na Reški cesti (na hribu 

proti pokopališču) postaja neurejena, ker je čedalje manj interesa, da se skrbi zanjo, 

sam pa ne zmore vsega.  

Sklep: ko je potreba po ureditvi, naj se javi na Občino, ki bo poslala izvajalce. 

 Svetnik Viktor Stergar je dejal, da bi bil že čas, da mrliška vežica dobi nadstrešek. 

Župan pojasni, da je potrebno investicijo umestiti v naslednje proračunsko leto, saj 

glede na ocenjen strošek investicije v letošnjem ni sredstev. 

 Pri prehodu za pešce proti pokopališču na Reški cesti so 4 luči javne razsvetljave plus 

luč na visečem delu. 

Sklep: preveri se, koliko luči dejansko gori in koliko jih je potrebno. Odvečne se 

izklopi. 

 Rok Kodrun je opozoril, da lahko luč na košarkarskem igrišču pri bazenu prižiga vsak 

tudi sredi noči, hkrati pa naj bi bile ostale luči vezane na časovno stikalo. Upravljalec 

igrišč potrebuje tudi elektriko za naprave, katero si sedaj zagotavljajo preko kabla iz 

bazena.  

Sklep: upravljalec javne razsvetljave podrobno preveri povezave in vezave na 

tem področju ter potrebe uskladi z uporabniki. 
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 Divji prašiči predstavljajo čedalje večjo težavo tudi v urbanem delu Občine. 

Populacija je čedalje večja in v iskanju hrane večji tropi prihajajo neposredno do hiš. 

Župan pojasnjuje, da je potrebno vso škodo dosledno prijavljati pristojni lovski 

družini. Ob naslednjem sestanku s predstavnikom LD Prebold, bodo ponovno 

opozorili na težavo. Zakonsko so razmerja na tem področju so jasna in urejena. 

 Na odlagališču ob cesti Soteska Zmet je nekdo odstranil tablo za prepoved odlaganja 

odpadkov. Prav tako se ob tej cesti ponovno pojavljajo gospodinjski in ostali odpadki 

(tudi kadaver). 

Sklep: namesti se nova tabla. Razmisli se kako postaviti ograjo ob odlagališču, da 

se prepreči nemoteno ustavljanje s ciljem nelegalnega odlaganja odpadkov. 

Poiskati tehnično rešitev, da se ob tej cesti ne bo dalo metati odpadkov. 

 

Seja je bila končana ob 20:40                                                                        Prebold, 15.9.2015 

Zapisal: Rihard Slokan 

 

                                                                                               Predsednik KO Prebold-Center 
                                                                                                                Janez Stergar 


