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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: 21.9.2016 
 
 

ZAPISNIK 

5. Seje krajevnega odbora Prebold – Center 21. septembra 2016 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 

- g.Andrej Šepec 

 

 

Prisotni: 

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

Krulec, Jože Jager, Rok Kodrun 

Ostali prisotni: 

Jure Vrhovec, tajnik Občine  

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

g.Andrej Šepec 
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Dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev 4. seje; 

2. Sprememba OPN Občine Prebold – obravnava prispelih ponudb za KO Prebold 

Center; 

3. Postavitev Zidane ograje ob cesti 585/71 (Brodar); 

4. Ureditev parkirišč na Hmeljarski 15; 

5. Problematika meteornih vod (Graščinska cesta, Na terasi); 

6. Razno 

      6.1. Predlog jamarskega kluba Črni galeb za postavitev garaže. 

  

Dnevni red je predstavil predsednik KO. In hkrati predlagal spremembo in sicer, da se 

točka 4. 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. 

Ob tej točki so je pregledala tudi realizacija sklepov prejšnje seje. 

Sklep pod točko 6. 4 seje KO: ob ureditvi ceste mimo vrtca je potrebno narediti 

primerne hitrostne cestne ovire na dveh mestih. 

 Sklep še vedno ni realiziran. KO ponovno poziva vse pristojne, da se hitrostne ovire 

vgradijo.  

Razno-ostalo pod točko 7.2 4. Seje KO:  

 „Rajšpov in Cenerjev“ objekt: Potekajo razgovori v različne smeri s ciljem ureditve 

objektov. 

 „Gradbena ograja“ mimo občine: vključi se v proračun 2017 

 Zelenica z napisom Prebold na Reški cesti: J.Jager pokliče na občino, ko se bo 

pojavila potreba po pomoči. 

 Luč na košarkarskem igrišču (ob teniškem): v teku je projekt, ki bo uredil tudi to. 

 Divji prašiči: težava ostaja. Občina  s pristojnimi službami išče rešitev. 



3 

 

 Odlaganje smeti ob cesti Soseska Zmet: tabla je ponovno postavljena. Kršitelje, ki se 

jih identificira je potrebno prijaviti. 

 

Ad2) 

Ureditev parkirišč na Hmeljarski 15 

g.Andrej Šepec in g.Jure Vrhovec sta predstavila stanje ter lastniško strukturo parkirišča na 

Hmeljarski 15.  

Sklep pod točko 2: Občina kot etažni lastnik in ostali etažni lastniki se morajo dogovoriti 

oziroma uskladiti o možnostih odkupa oziroma o drugih možnostih, ki bi uredile težavo. 

Ad3) 

Postavitev Zidane ograje ob cesti 585/71 

KO se je seznanil z željo lastnika po soglasju za zidano ograjo ob cesti. 

Sklep pod točko 3: KO ne nasprotuje izdaji soglasja za obstoječo ograjo. Končno 

mnenje pa naj poda Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Ad4) 

Sprememba OPN Občine Prebold – obravnava prispelih ponudb za KO Prebold Center 

Tajnik Občine Jure Vrhovec je KO seznanil s prispelimi pobudami na področju Prebold 

Center ter odločitvijo Občine.  

Pri tej točki je Miha Zagoričnik opozoril na gost tovorni in osebni promet iz in v podjetje 

Odelo in o potrebi po obvozni cesti. Prav tako so označbe za podjetje slabo vidne in 

tovornjaki zgrešijo odcep za podjetje. 

Rok Kodrun predlaga, da se zazidljivost zemljišč v naseljih omeji na koncu obstoječih naselij. 

Jure Vrhovec pojasni, da je za OPN pristojna Občina, vendar je za takšne rešitve potrebno 

podati na občino ustrezno pobudo. 

Sklep pod točko 4: Občina naj pošlje dopis podjetju Odelo, da za na to namenjena mesta 

postavijo vidnejše usmerjevalne table. 

Ad5) 

Problematika meteornih vod (Graščinska cesta, Na terasi) 

KO se je seznanil, da tudi ob manjših nalivih, meteorne vode ne odtekajo. Na Graščinski cesti 

je to posledica napačnega nagiba ceste, na Terasi pa je jašek za odvodnjavanje takoj napolni. 

Pod to točko je Jernej Krulec ponovno opisal problem na Reški cesti s priključki na 

kanalizacijo ter povratnimi udari ob močnejšem deževju. 
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Sklep pod točko 5. Graščinska cesta: KO predlaga, da se na problematičnem mestu 

vgradi kanaleta do obstoječega jaška. Na Terasi: Komunalno podjetje naj s kamero 

pregleda cevi. Reška cesta: Občina naj na osnovi opisa situacije s strani lastnikov, poišče 

možnost za odpravo težave. 

Ad6) 

6.1. Predlog jamarskega kluba Črni galeb za postavitev garaže 

KO se je seznanil z željo kluba, da v Gaju postavi garažo za klubski kombi. Sedaj so 

najemniki Kmetijske zadruge. 

Sklep pod točko 6.1. Odbor nima načeloma nič proti. Od pobudnikov pričakuje idejno 

skico iz katere bo razviden izgled objekta, ki se mora skladati z zasnovo in izgledom 

Gaja. 

Razno 6.2. 

➢ Svetnika M.Plahuta in V.Stergar predlagata namestitev več igral in orodij v Gaju. 

➢ Predlaga se rednejša košnja trave v Gaju ter čiščenje „Tajhta“ v smeri proti ribniku. 

➢ J.Jager predlaga oznako prehoda za pešce pri znaku obvezna smer na parkirišču 

pokopališča. 

➢ R.Kodrun predlaga namestitev znaka z omejitvijo hitrosti 30km/h ter znaka za potek 

prednostne ceste v naselju Nad tovarno. 30km/h predlaga na cesti ob travniku. Znak za 

prednostno pa pri križišču Adrinek/Kalšek, zaradi desnega pravila, ki daje prednost 

vozilom, ki prihajajo iz sredine naselja na cesto ob travniku. 

➢ R.Slokan predlaga, da se na Graščinski cesti ob talni označbi prehoda za pešce v ulico 

Na terasi postavi tudi znak, saj talne označbe zbledijo in niso več vidne. 

 

Seja je bila končana ob 21:00                                                                        Prebold, 21.9.2016 

Zapisal: Rihard Slokan 

 

                                                                                               Predsednik KO Prebold-Center 
                                                                                                                Janez Stergar l.r. 


