
 

 

 

 

 
 

1 

 

KRAJEVNI ODBOR 

PREBOLD - CENTER 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Datum: 14.3.2017 
 
 

ZAPISNIK 

6. seje krajevnega odbora Prebold – Center 14. marec 2017 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 

 

 

 

Prisotni: 

člani krajevnega odbora: Janez Stergar, Rihard Slokan, Miha Zagoričnik, Jernej Krulec. 

Ostali prisotni: 

Vinko Debelak, župan Občine  

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

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev 5. seje; 

2. Proračun 2017 – pregled predvidenih aktivnosti za KO Prebold – Center; 

3. Čistilna akcija 2017; 

4. Parkirna mesta na Trgu 1; 

5. Razno 

 

Dnevni red je predstavil predsednik KO.  

 

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. 

 Pristojni odbor je na osnovi situacije odločil, da ni potrebe po fizičnih ovirah – 

konfiguracija terena tako ne omogoča neprimerne hitrosti. 

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. 

 Postavitev Zidane ograje ob cesti 585/71: Občina je izdala pozitivno soglasje s 

pridržkom – ograja se odstrani v primeru, da bi spremenjene okoliščine to zahtevale. 

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. 

 Na Graščinski cesti še ni izdelana rešitev. Za Na terasi je predlog, da se odvodni jašek 

priklopi na delujočo infrastrukturo. 
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Razno-ostalo pod točko 7.2 4. Seje KO:  

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

objektov ter aktualna je zamisel, da se Kmečka tržnica postavi na parkirišču pred 

objektom. 

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

Društvo Partizan je pripravil projekt postavitve hiške in v tem sklopu se bo uredilo 

tudi to. 

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

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

jih identificira je potrebno prijaviti. 

 

Ad2) 

Proračun 2017 – pregled predvidenih aktivnosti za KO Prebold – Center 

➢ Predvidena je nabava dodatnih igral v Gaju, prav tako se bodo sekanci kot nasipni 

material zamenjali z umetno travo. Športno društvo Partizan bo v športnem parku 

postavilo hišico s sanitarijami in garderobo. 

➢ Pogodba za izvedbo kanalizacije v Soseski – jug je podpisana. 

➢ Uredila se bo dodatna učilnica v OŠ Prebold. 

Ostalo: 

➢ Občina financira izgradnjo krožišča v Latkovi vasi s 30%. 

 

Ad3) 

Čistilna akcija 2017 

Čistilna akcija bo potekala 1. aprila od 8:00 dalje. Zbor je v Gaju.  

Ad4) 

Parkirna mesta na Trgu 1 

Odbor se je seznanil z željo stanovalcev Trga 1, da se dovoli parkiranje ob objektu samo 

stanovalcem Trga 1. in da se to tudi primerno označi. 

Sklep pod točko 4.: Občinska uprava pripravi odgovor stanovalcem v skladu z vizijo 

prihodnosti o rabi in uporabi površin na tem delu trga. 
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Ad5) 

Razno 

Na reški cesti tik ob cesti Prebold – Trbovlje se starejši objekt podira. 

Sklep: Občinska uprava naveže stik z lastniki. 

R.Kodrun je na 5. seji predlagal 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. 

Sklep: Občinske službe namestijo prometno signalizacijo kot je predlagano. 

R.Slokan je na 5. seji predlagal, 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. 

Sklep: Občinske službe namestijo znak za prehod, kot je predlagano. 

J.Jager je na 5. seji predlagal, da se talno označi prehod za pešce pri znaku obvezna smer na 

parkirišču pokopališča. K tej točki predlaga župan V.Debelak, da se s primernejšim zamenja 

in pravilno namesti tudi ogledalo na križišču Reške ceste s cesto na pokopališče. 

Sklep: ob naslednjem barvanju talnih označb, se doda tudi tu. Nabavi se primerno 

ogledalo, ki naj nadomesti obstoječega. 

 

Seja je bila končana ob 21:00                                                                        Prebold, 14.3.2017 

Zapisal: Rihard Slokan 

 

                                                                                               Predsednik KO Prebold-Center 
                                                                                                                Janez Stergar 


