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KRAJEVNI ODBOR 

PREBOLD - CENTER 

www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@prebold.com 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-1/2010 
Datum: 28.3.2013 
 

ZAPISNIK 
 
5. sestanka Krajevnega odbora Prebold-center, ki je  bil v četrtek, 28. marca 2013 ob 19.00 
uri v sejni sobi Občine Prebold. 
 
Prisotni člani KO Prebold-center: Janez Stergar, Miša Plahuta, Alojz Zagoričnik, Janko 
Napotnik in Jernej Krulec. 
Drugi  prisotni: podžupanja Emilija Črnila; svetnik: Viktor Stergar. 
Ostali prisotni: Matej Križnik, Rok Kodrun – predstavnika sveta staršev vrtca in šole. 
 
Odsotni z opravičilom: Erika Gominšek, Borut Podlinšek. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 4. seje 
2. Čistilna akcija 2013 
3. Sodelovanje KO Prebold-center na kmečki tržnici 
4. Ureditev prometa v okolici šole in vrtca 
5. Razno 

 
Ad1) 

Pregled zapisnika 4. seje 
Predsednik KO Prebold-center je prebral zapisnik prejšnje seje, na katerega je podala 
komentarje podžupanja, in sicer: 

 četrta alinea: luči javne razsvetljave so opremljene z varčnimi žarnicami; 

 peta alinea: s Pošto in KZ so že večkrat potekali dogovori o namestitvi dostopa za 
invalide – žal, do sedaj neuspešno; 

 šesta alinea: realizirano z javnimi delavci; 

 sedma alinea: nevarno drevje v gaju podreno; štori bodo odstranjeni, ko bo vreme 
dopuščalo, da se jame zasujejo z zemljo; 

 enajsta alinea: v realizaciji; naročene table in koši; 

 dvanajsta alinea: sanirano; cesta posuta z gramozom; 

 trinajsta alinea: Krajevni odbor naj  sugerira na lastnika zemljišča (denacionalizacijski 
upravičenci Pavlin), da sanira nevarnost zaradi podrenega opornega zidu in nastalih 
lukenj. 

  
Ad2) 

 
Čistilna akcija 2013 
Čistilna akcija bo v soboto, 13.4.2013 s pričetkom ob 9.00 uri; zbirno mesto je v Gaju.  
 

Ad3) 
 

Sodelovanje KO Prebold-center na kmečki tržnici 
Člani Krajevnega odbora Prebold-center so izrazili pripravljenost pomagati pri različnih 
aktivnostih na tržnici, nikakor pa ne vidijo pomena sodelovanja z lastno stojnico, na kateri bi 



2 

 

gostili stranke tržnice  z »dobrotami« iz lastnega žepa. Menijo, da je bilo v  takšne namene 
ustanovljeno Turistično društvo Prebold. 
 

Ad4) 
 

Ureditev prometa v okolici šole in vrtca 
Svet staršev vrtca in šole je na Občino Prebold podal številne pobude za zagotovitev varnosti 
otrok, zlasti na cesti med vrtcem in šolo. Predlagajo naslednje možne variante: 

 omejitev  hitrosti vožnje 30 km       

 postavitev hitrostnih ovir med vrtcem in šolo 

 postavitev merilnika hitrosti 

 postavitev zapornice pred dovozom na šolsko dvorišče oz. parkirišče 

 narediti pločnik do naselja Soseska oz. do Sv. Lovrenca 

 prehod za pešce na krožišču pred šolo – ni primeren, ker je obstoječi ravno tam, kjer 
stoji avtobus 

 urediti varno pot otrokom in staršem, ki otroke pripeljejo zjutraj v šolo 

 nevaren in premalo označen prehod za pešce na regionalni cesti Prebold – Trbovlje 
(za stanovalce Soseske, Sv. Lovrenc, pot na pokopališče…) – predlog semafor 

 
Podžupanja predlaga, da se dopis sveta staršev vrtca in šole posreduje Odboru  za 
preventivo v cestnem prometu Občine Prebold. 
 

Ad5) 
 

Razno 
Jernej Krulec je opozoril na ciprese na pokopališču – obstaja nevarnost, da se nagnejo 
na spomenike in jih poškodujejo. Predlaga odstranitev starih, preveč razraščenih cipres 
in novo zasaditev.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
Zapisala: Miša Plahuta 
 
 
 
                                                                                                 Predsednik KO Prebold-center 
                                                                                                            Janez Stergar 
 

 


