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KRAJEVNI ODBOR 

DOLENJA VAS 

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 

Št. dok.: 0329-11/2017-2 
Datum: 20.11.2017 
 

ZAPISNIK 7. SEJE KO DOLENJA VAS, 
ki je bila v ponedeljek, 20.novembra 2017 ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold. 
 
Prisotni člani: T. Gostečnik, A. Dežnikar, M. Ocvirk, M. Kukovec, D. Kranjec 
Opravičeno odsotni člani: M. Uršič 
Ostali prisotni: župan V. Debelak, svetnica E. Črnila, svetnik B. Verk, svetnik M. Fonda, 
Edita Mežnar 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 6. seje 
2. Meritve hitrosti 
3. Rebalans 2018 
4. Problematika odlaganja smeti 
5. Razno 
 
Seja se je pričela ob 19.00. 
 
Ad 1) Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Predsednik KO Aleš Dežnikar je podal zapisnik prejšnje seje. 
Sklep št. 1) Prisotni se strinjajo z zapisnikom. 
 
Ad 2) Meritve hitrosti 
 
Predsednik KO je zaprosil svetnico E. Črnila, da nam predstavi meritve hitrosti, ki jih 
je izvajala Občina na odseku mimo novega bloka v Dolenji vasi. Rezultat meritev 
radarja v obe smeri odstopa v par odstotkih voznikov nad dovoljeno hitrostjo, zato je 
namestitev cestnih ovir oziroma tako imenovanih ležečih policajev neutemeljena, meni 
Odbor za preventivo in ceste Občine Prebold. Ga. Mežnar se ni strinjala s podatki 
meritev, ker meni, da ne prikazujejo realnega stanja in je povedala, da prebivalci bloka 
in bližnjih stavb želijo hitrostne ovire. 
G. župan je mnenja, da se z ovirami »kaznuje« vse in naj razmislijo tudi o hrupu, ki ga 
povzroča vožnja čez njih. Omenil je tudi, da se o tem pogovarja tudi z Odelom, ki je z 
raznimi projekti aktivno pristopil k razreševanju te problematike. Dogovarja se tudi s 
Policijo, da bi občasno tam stali policisti s pravim radarjem. 
Šola, Policija in predstavniki naše Občine pripravljajo projekt »Varna pot v šolo«. 
Poteka pa tudi projekt »Invalidom prijazna občina«, v sklopu katerega, se na našem 
območju odstranjujejo arhitektonske ovire, ki ovirajo invalide in kot smo ugotovili tudi 
voznike otroških vozičkov. 
 
Sklep št.2) KO Dolenja vas je sprejela sklep, da se glede namestitve hitrostnih 
ovir pri novem bloku še počaka na mnenje Odbora za preventivo in ceste. 
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Ad 3) Rebalans 2018 
 
Župan je predstavil aktualne in prihodnje projekte in dogajanja v občini. Povedal je, da 
razmišljajo o dvigu cen omrežnine, ki je sicer subvencionirana. Če bo odbor za 
gospodarstvo to potrdil, bo prispevek občanov višji, razlika pa se steka v proračun.  
Vseskozi se na nivoju občine gradijo in obnavljajo ceste. V Dolenji vasi bo potekala 
sanacija cestnih jaškov in ceste v zahodnem delu vasi.  
V proračunu so zagotovljena sredstva za streho pred mrliško vežico. Izvaja se projekt, 
da bi se star most čez Bolsko v Dolenji vasi pri Režaj podrl in bi ga nadomestili z novim, 
predvidoma lesenim, ki bi manj oviral pretok vode. Župan se je dotaknil tudi problema 
odpiralnega časa Pošte, omenil je zadružno dvorano, ki je v dolgotrajnem najemu 
Občine in morebitni nakup Roglovega poslopja v križišču. Tudi v Osnovni šoli naj bi 
potrebovali dodatne prostore. 
Predstavniki K.O. so županu postavili nekaj vprašanj o perečih temah v vasi. Zanimalo 
nas je, kaj se dogaja z parkom pri stari vili. Župan je pojasnil, da stvar stoji, ker se je 
vmešal Zavod za kulturno dediščino.  
Zopet smo izpostavili problem pepela pod graščino in tudi trosenja pepela po površinah 
v okolici bivališč. Župan je pojasnil, da to raziskujejo inšpektorji, tako kmetijski, kot tudi 
zdravstveni. 
Kukovec je načel vprašanje razsvetljave nad parkiriščem pri novem bloku. Luči so v 
oskrbi prebivalcev bloka, ki tudi menjujejo zelo drage žarnice, hkrati pa te luči igrajo 
tudi vlogo javne razsvetljave v tem predelu. 
Kranjec je opozoril, da je prehod za pešce pri Derča, označen samo s talnimi 
oznakami, Ocvirkova pa predlaga tudi svetlobno signalizacijo. 
 
Sklep št. 3) Krajevni odbor predlaga, da se pri novem prehodu za pešce v Dolenji 
vasi pri Derča uredijo prometni znaki in se prehod označi tudi s svetlobno 
signalizacijo. 
Predlaga tudi, da Občina poskrbi za menjavo žarnic in oskrbo svetilk na 
parkirišču pri novem bloku. 
 
Ad 4) Problematika odlaganja smeti 
 
Župana smo opozorili na problematiko odlaganja smeti ob križišču v Dolenji vasi. Tam 
se v zadnjem času nalagajo kosovni odpadki, ki ne sodijo v zabojnike in ležijo ob 
deponiji. Župan je obrazložil, da so seznanjeni s tem in da občinski delavci dvakrat na 
teden te odpadke odvozijo na deponijo v Latkovi vasi. Opazili smo tudi kombi, ki v 
nočnih urah razkopava po zabojnikih in s tem smeti po okolici. 
 
Sklep št. 4) Krajevni odbor predlaga, da se še naprej izvaja odvoz kosovnih 
odpadkov. Če prebivalci opazijo le-te, naj to sporočijo na Občino. Morda bi 
razmislili tudi o ograji, ki bi deponijo vizualno zaprla in hkrati onemogočila 
odlaganje večjih, neprimernih kosov odpadkov. 
 
Ad 5) Razno 
 
Z novega bloka so na Občino poslali dopis, v katerem opozarjajo na avtomobile, ki so 
parkirani na pločniku med mostom iz Dolenje vasi proti Odelu. S tem je poleg 
neprilagojene hitrosti ta del ceste oviran še z nepravilno parkiranimi avtomobili in zato 
še bolj nevaren za pešce, predvsem pa za otroke, ki to pot uporabljajo za v šolo. 
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Opozorili smo tudi na to, da je pri Kočevar ob cesti nameščena tabla, ki opozarja na 
pot v Odelo, vendar je ta z nastalo novogradnjo skoraj zakrita, kar lahko povzroči še 
dodatni kaos med tovornjaki, ki iščejo Odelo. 
Ga. Mežnar je opozorila na suhe veje, ki padajo z dreves v Gaju. 
Ocvirkova je opozorila na vršaka, ki med vejami visi direktno na gozdni poti, ki jo vsi 
uporabljamo za dostop na Mrzlico. 
Vsi smo ogorčeni nad tem, da je po celotni Občini počečkana volilna številka 5, ki kazi 
podobo celega kraja. 
Kukovec je opozoril na zabite jaške pred novim blokom, ki so verjetno posledica 
povečanega odpada listja z dreves pred sosednjo stavbo. 
Gostečnikova je opozorila na to, da ima ob obilnem deževju v kleti več centimetrov 
vode, ki tja priteče s ceste, ker odvodnjavanje na cesti ne deluje. 
 
Sklep št. 5) Občina naj poskrbi za nadzor nepravilno parkiranih avtomobilov na 
pločnikih, ker s tem zagotavljamo varnost v prometu, predvsem pešcev in 
prvenstveno otrok. 
 
Prosimo, da se obrežejo suhe veje v Gaju in se opravi ogled gozdne ceste na Mrzlico 
in posledično opozori lastnika, naj odstrani suho drevo. 
Apeliramo na Občino, naj poišče pravno pot, da bo tisti, ki je odgovoren za počečkane 
znake, table in še kaj v občini, to odpravil ali saniral v prvotno stanje. 
Občina oziroma delavci naj redno nadzorujejo očiščenost in prehodnost cestnih jaškov. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.40. 
 
Tajnik: 
Manica Ocvirk 

Predsednik KO Dolenja vas 
Aleš Dežnikar 

 
 
 
 


