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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 

Št dok.: 0329-9/2017-2 

Datum: 8.11.2017 

 

 

ZAPISNIK 

8. Seje krajevnega odbora Prebold – Center 8. novembra 2017 ob 18:00 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, Jože Jager, Rok 

Kodrun, Jernej Krulec 

Ostali prisotni: 

Župan Vinko Debelak 

Svetnica Sonja Stergar 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 7. seje; 

2. Postavitev ogledal na Reški cesti; 

3. Priprava rebalansa za leto 2018; 

4. Tekoča problematika; 

5. Razno. 

 

Dnevni red je predstavil predsednik KO.  

 

Ad1) Pregled zapisnika 7. seje 

 

Tajnik KO Prebold-center je prebral zapisnik prejšnje seje; zapisnik so prisotni potrdili z 

dvigom rok. 

Ob tej točki se je pregledala tudi realizacija odprtih sklepov prejšnjih sej. 

 

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 v tem trenutku še ni rešeno. Na Terasi in Reški cesti so nepravilnosti 

odpravljene. 
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Razno-ostalo 6. 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. 

Občinske službe ne morejo vzpostaviti stika z lastnikom/lastniki Rajšpove hiše, da bi 

pridobili ustrezno soglasje. Za Cenerjevo hišo potekajo razgovori. 

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. 

 

Dela so zaključena. 

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. 

 

Občinska uprava še ni poslala odgovora stanovalcem. Krajevni odbor načeloma 

zagovarja, da ostane parkirni režim nespremenjen. Stanovalci so se pred leti odrekli 

funkcionalnemu zemljišču. 

 

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. 

 

Še ni realizirano. 

 

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. 

Še ni realizirano. 

 

Ad2) Postavitev ogledal na Reški cesti 

 

Postavitev ogledal na Reški cesti 

Na predsednika KO Prebold sta se obrnila dva občana z željo, da se zaradi nepreglednosti 

izvoza iz zasebne na javno cesto, postavijo ogledala. 

Sklep pod točko 2: Občinske službe naj pregledajo situacijo, naredijo fotografije, 

posnetek stanja na terenu in pripravijo predloge. 

 

Ad3) Priprava rebalansa za leto 2018 

 

Župan Vinko Debelak je predstavil vizijo razvoja Prebold center. Poudaril je, da je Prebold 

center del občine v katerem so locirani pomembni objekti oz. ustanove – OŠ Prebold, 

zdravstvena postaja, občinski sedež, župnijska cerkev, pokopališče, športni park. Tako bodo v 

l.2018 potekale aktivnosti za ureditev določenih odprtih projektov, odpravo »črnih točk«, 

posodobitev obstoječih zadev, s ciljem ureditve celostne podobe centra Prebolda. 

dokončanje športnega parka, 
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nadgraditev in ureditev igral in telovadnih naprav v Gaju, 

nadaljevanje pogovora z denacionalizacijskimi upravičenci s konkretnim predlogom Občine s 

ciljem ureditve statusa površin in objektov v njihovi lasti, 

Lastnikom stavbe »Cenerjeva hiša« bo Občina ponudila odkup njihovih deležev,  

Za nakup travnika med Lončarjem in vrtcem so rezervirana sredstva v proračunu, 

Za mrliško vežico na pokopališču v Preboldu je naročena idejna zasnova ureditve z 

nadstreškom, 

pospešilo se bo priključevanje na komunalno infrastrukturo, tam kjer je zgrajena. Občani 

morajo oddati vlogo in potem vse urejata JKP in občinska uprava (pregledajo situacijo na 

terenu in povedo, kaj je potrebno storiti in kdo). Navedeno velja velja tudi za gospodinjstva 

ob Reški cesti – »gornji Prebold", potrebna je le predhodna prijava za priključitev. 

Sklep: KO Prebold podpira aktivnosti in usmeritve, ki vodijo k večji urejenosti centra 

Prebolda. 

 

Ad4) Razno 

 

Pred krožnim križiščem v centru se bo zgradila »solza« s ciljem lažjega prepoznavanja 

pravilne smeri vožnje (nekateri zavijejo v nasprotni smeri da pridejo do blagovnice). 

Ponovno je potrebno pozvati odgovorne v podjetju Odelo, naj namestijo obvestilne table za 

podjetje. Navigacije imajo namreč zarisano napačno pot in tovorna vozila so zato prisiljena 

potem obračati na za to neprimernih mestih. 

 

 

Seja je bila končana ob 20:20                                                                        Prebold, 8.11.2017 

 

Zapisal: Rihard Slokan 

 

                                                                                               Predsednik KO Prebold-Center 

                                                                                                                Janez Stergar l.r. 


