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ZAPISNIK 6. SEJE KO DOLENJA VAS, 

ki je bila v torek, 22.novembra 2016 ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold. 

 

Prisotni člani: T. Gostečnik, A. Dežnikar, M. Ocvirk, M. Uršič, M. Kukovec 

 

Ostali prisotni: župan V. Debelak, svetnica E. Črnila, svetnik B. Verk 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 5. seje 

2. Proračun 2017 

3. Razno 

 

Seja se je pričela ob 19.00. 

 

Ad 1) Pregled zapisnika prejšnje seje 

 

Predsednik KO Aleš Dežnikar je povedal, da prejšnja seja ni bila sklepčna, ker se je ni udeležilo 

dovolj članov KO Dolenje vas. Član L. Trojer je zaprosil za izstop zaradi selitve. Novi član je 

Marjan Kukovec. 

 

Sklep št. 1) Prisotni se strinjajo z novostmi in zapisnikom. 

 

Ad 2) Proračun 2017 

 

Predsednik KO je zaprosil župana, da nam predstavi projekte, ki jih namerava Občina izvesti v 

letu 2017. Po županovih besedah se je razvila debata, predvsem na dejstvo, da Občina nima 

sredstev za izgradnjo krožišča v Dolenji vasi, zato bo ta projekt zapadel v leto 2018. 

Vsi prisotni so se strinjali, da je sprememba prometne situacije v Dolenji vasi nujna. Ta cesta 

je državna cesta, ki povezuje Savinjsko in Trbovlje, hkrati pa je tudi vstopna točka za center 

Prebolda, ki bi s krožiščem dobil lepši izgled, še pomembneje pa je, da tudi varnejši dostop. Ob 

razvoju industrije (Odelo) se je povečalo število zaposlenih in posledično prometa, ki vključuje 

tudi večje število tovornih vozil. Še posebej je to kritično ob prometnih konicah, zjutraj in okoli 

14. ure, ko povečan promet prav stresno vpliva na okoliške prebivalce. Z ureditvijo krožišča bi 

se uredil promet in posledično povečala prometna varnost za naše občane, kot tudi za vse ostale 

udeležence v prometu. 

Župan je omenil tudi merjenje hitrosti mimo novega bloka v Dolenji vasi, ki se izvaja zaradi 

tega, da se ugotovi, če je potrebno tam namestiti hitrostne ovire. 

Gostečnikova je postavila vprašanje, kaj je z varno potjo za šolarje in ostale pod Graščino. Ob 

tem smo se spomnili, da je vizualno zelo moteča deponija pepela pod Graščino, ob vetrovnem 

vremenu pa tudi škodljiva za zdravje, ker pepel nosi v oči in dihala. Župan je povedal, da je s 

strani inšpektorjev vse legalno. 
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Sklep št.2) KO Dolenja vas predlaga, da ureditev krožišča v Dolenji vasi, dobi prioriteto 

v letu 2017. Zato apeliramo na občinsko upravo, da čim prej uredi dokumentacijo in da 

se zagotovijo sredstva za izvedbo omenjenega projekta že v letu 2017. 

 

Ad 3) Razno 

 

Pod točko razno smo županu zastavili vprašanje, kaj je s cestnimi talnimi oznakami v Dolenji 

vasi in ga opozorili na velikanske luže, ki se pojavijo po večjih nalivih na regionalni cesti v 

smeri proti Latkovi vasi, natančneje povedano, nekaj metrov naprej od avtobusne postaje v 

Dolenji vasi. 

 

Sklep št.3) Predstavniki KO bomo še naprej opozarjali na problematične točke in zadeve 

v občini, v upanju, da nam uspe premik na bolje. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Manica Ocvirk 

Predsednik KO DOLENJA VAS 

Aleš Dežnikar 
 


