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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.: 0329-0010/2018-2 
Datum: 28. 09. 2018 

 
ZAPISNIK 8. SEJE KO DOLENJA VAS, 

ki je bila v sredo, 19. septembra 2018 ob 20. uri na Občini Prebold. 
 
Prisotni člani: A. Dežnikar, T. Gostečnik, D. Kranjec, M. Ocvirk, M. Kukovec 
Opravičeno odsotni člani: M. Uršič 
Ostali prisotni: svetnica E. Črnila, svetnik B. Verk 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 7. seje 
2. Pregled preteklega mandata 
3. Plan za naprej 
4. Razno 
 
Seja se je pričela ob 20.00. 
 
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) Pregled preteklega mandata 
 
V preteklem mandatu smo se predstavniki KO Dolenja vas sestali na osmih sejah, 
vključno s to. Na sejah smo se seznanjali z načrti in problematiko v naši občini, še 
posebej pa z načrti in problematiko v Dolenji vasi. Zadeve, ki so se pozitivno izpeljale 
v preteklem obdobju so:  
-  prehod za pešce pri Miklavc 
-  delna sanacija cestnih jaškov skozi vas 
-  sanacija bankin 
-  vsakoletne čistilne akcije 
-  prehod za pešce pri Derča, ki je zdaj označen tudi s prometnimi znaki in ne le s 

cestnimi oznakami. 
 
Sklep št. 2) Člani KO so seznanjeni z uspešno opravljenimi projekti preteklega 
obdobja v Dolenji vasi. 
 
Ad. 3) Plan za naprej 
 
Še vedno pa je v Dolenji vasi nekaj perečih nerešenih starih problemov oziroma zadev, 
ki so se pojavile skozi mandat ali pa vlekle iz prejšnjega naprej in jih bo potrebno slej 
ko prej urediti: 
-  postavitev hidranta na Lapurju 
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-  prehod za pešce Pečar 
-  sanacija jaškov skozi vas 
-  umiritev prometa na V strani vasi (Uršič) 
-  apeliramo na Občino, da naj poizkusi nekaj urediti glede deponije pepela pod 

Graščino in tudi glede prekomernega posipanja po kmetijskih površinah 
- potrebna je obnova cestnih talnih oznak skozi vas 
-  sanacija cestišča zaradi velikih luž, predvsem pri Kočevar-Gostečnik, glavna 

cesta proti Latkovi vasi, cesta v novo ulico Ocvirk-Pungaršek 
-  več košev za smeti, konkretno na pešpoti Dolenja vas- Latkova vas, novi blok 
-  izdelava študije poplavne ogroženosti Dolenje vasi 
-  prometna ureditev glavnega križišča 
-  predlagamo več usmerjevalnih tabel za Odelo oz. firmo naj Občina pozove, da 

poveča svojo vlogo pri delitvi navodil svojim prevoznikom 
-  za prehod pri Derča bi želeli še svetlobno signalizacijo 
-  že prej smo predlagali na prošnjo prebivalcev bloka, naj za razsvetljavo pri 

novem bloku skrbi Občina 
-  še vedno prosimo za povečano kontrolo in morebitni odvoz kosovnih odpadkov 

iz ekološkega otoka, ki je ob križišču v Dolenji vasi 
-  apeliramo na Občino, naj preko ustreznih služb poostri nadzor nad nepravilno 

parkiranimi avtomobili, še posebej na relaciji Novi blok- Odelo 
 
Sklep št. 3) Člani KO so seznanjeni z neopravljenimi oziroma delno opravljenimi 
projekti preteklega obdobja v Dolenji vasi.  
 
Ad. 4) Razno 
 
Pod točko razno je tekla debata o širši problematiki, torej o projektih in problemih na 
področju naše občine. Želimo si, da bi kot občani lahko še vedno imeli svojo enoto 
pošte in morda zopet pridobili tudi banko. 
  
Zanima nas, kaj se bo dogajalo, gradilo v Režaj-Roglovi domačiji in za kaj bo 
namenjena. 
 
Sklep št. 4a) Člani KO prosijo Občino, da jim omogoči vpogled v projektno 
dokumentacijo Režaj- Roglove domačije oziroma jih seznani, komu in čemu bo 
namenjen omenjeni objekt. 
 
Sklep št. 4b) Člani KO apelirajo na vse, ki predlagajo predstavnike v KO, da naj 
v naslednjem mandatu tehtno izberejo ustrezne kandidate, ki se bodo res 
udeleževali sej in s tem pokazali svoj interes in hkrati prispevali svoj čas za 
izboljšanje življenja v Dolenji vasi. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.40. 
 
Tajnik:                                                              Predsednik KO Dolenja vas 
Manica Ocvirk                                                                Aleš Dežnikar 
 
 
 
 
 


