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Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 
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ZAPISNIK 
 
6. sestanka Krajevnega odbora Prebold-center, ki je  bil  v četrtek, 27. marca 2014 ob 17. uri 
v prostorih Občine Prebold. 
 
Prisotni člani KO Prebold-center: Janez Stergar, Miša Plahuta, Alojz Zagoričnik, Janko 
Napotnik, Jernej Krulec, Emilijan Malovšek, Rebeka Cimerman Kač. 
Drugi  prisotni: župan Vinko Debelak; svetniki: Viktor Stergar, Ana Praprotnik, Borut 
Podlinšek, Darko Orožim. 
Odsotna z opravičilom: Erika Gominšek. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 5. seje 
2. Čistilna akcija 2014 
3. Rajšpova hiša (odpadanje fasade in ometa) 
4. Odmera ceste Vidmajer – Obrez in Malovšek - Vogrinc 
5. Razno 

 
Ad1) 
Predsednik KO Prebold-center je prebral zapisnik prejšnje seje; večina točk je bila 
realiziranih. Komentarji na zapisnik: 

  na pokopališču so delno že odstranjene stare, razraščene ciprese in zasajene nove; 
kljub pripombam posameznikov, bodo ciprese pomlajene po celotnem pokopališču; 

  razsvetljava – varčne žarnice razsvetljujejo malo manj kot so prej običajne; 

 razsvetljava v naselju Nad tovarno: župan pove, da dokler ne bo razčiščeno glede 
lastništva zemljišča, tudi izvedba razsvetljave ni možna; v  proračunu za leto 2014 
tudi sredstva niso planirana;  

 pešpot v naselju Nad tovarno – ponovni pogovor z go. Žohar Ivanko glede odstopa 
zemljišča oz. namestitve betonskih plošč. 

 Janko Napotnik je predlagal, da se okrog šolskega igrišča postavi ograja, saj se, 
zlasti ponoči, na igrišču zbirajo tisti, ki jim igrišče ni namenjeno, nabijajo žogo in za 
sabo puščajo steklenice. Po 22. uri naj bo igrišče zaklenjeno. Župan pove, da je 
rešitev v teku in projekt prijavljen na Fundaciji za šport. 

 pri vrtcu je bil postavljen merilnik hitrosti. Rezultati niso pokazali večjih kršitev 
voznikov, razen nekaterih izjem, ki pa so hitrost  kršili bistveno, a v večernem oz. 
nočnem času. 

  

Ad2) 
Čistilna akcija bo v soboto, 15.4.2014 s pričetkom ob 9. uri; zbirno mesto je v Gaju.  
 
Ad3) 
T.i. Rajšpova hiša predstavlja nevarnost zaradi odpadajočega ometa. 
Spodnji del stavbe ima novega lastnika, za zgornje nadstropje pa je razpisana licitacija. 
Občina Prebold bi bila zainteresirana za nakup, a sredstev za to ni planirala in jih v 
proračunu tudi nima na razpolago. 
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Ad4) 
Odmera obeh cest je naročena; čaka se tudi na GURS-ove podatke glede lastništva. 

 
Ad5) 
Miša Plahuta je ponovno opozorila na problem parkirišč na Hmeljarski cesti 11, katerih  
večine so  lastniki stanovalci Hmeljarske cesta 11, kljub temu, da ga uporabljajo  stranke, 
zaposleni v lokalih, lovci in vsi drugi. Del ceste in parkirišč je še vedno lastnik Mik Trade 
d.o.o. Žalec. Za  pluženje, čiščenje  in osnovno vzdrževanje skrbijo stanovalci.  Prostora je 
premalo že za stanovalce Hmeljarske ceste 15.   
Tudi asfalt je popolnoma uničen. Županu sta bili osebno predani dve ponudbi za asfaltiranje 
in zaris parkirnih mest. Dogovorjeno je bilo, da v letu 2014 za to ni sredstev, dal pa je 
besedo, da se bo parkirišče saniralo v letu 2015. Za parkirišče za stranke in zaposlene bo 
potrebno najti drugo rešitev, kot je bila že večkrat predlagana: med Trpinovo hišo in 
hmeljiščem se odkupi zemljišče od župnišča Prebold.   
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 
 
Zapisala: Miša Plahuta 
 
 
 
                                                                                                 Predsednik KO Prebold-center 
                                                                                                            Janez Stergar 
 

 


