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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 

Datum: 12.02.2018 
 

 

ZAPISNIK 

9. Seje krajevnega odbora Prebold – center 12. februarja 2018 ob 19:00 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, Jernej Krulec 

Ostali prisotni: 

Župan Vinko Debelak 

Svetnica Sonja Stergar 

Svetnik Mirko Stojnić 

Svetnica Mihaelca Plahuta 
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Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika 8. seje; 

2. Protest skupine občanov v zvezi z deponiranjem pepela in posipanjem kmetijskih 

površin z njim; 

3. Prometna varnost na cestah v centru Prebolda (OŠ, vrtec, ZD); 

4. Opozorilo sveta staršev šole Prebold o zadrževanju neznanih oseb v bližini šole; 

5. Razno. 

 

Dnevni red je predstavil predsednik KO.  

Ad1) 

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: 

 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. 

Krajevni odbor načeloma zagovarja, da ostane parkirni režim nespremenjen. 

Stanovalci so se pred leti odrekli funkcionalnemu zemljišču. 

Občinska uprava poslala odgovor. 

 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. 

Znaki so postavljeni. 

 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. 
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Sklep: Občinske službe namestijo znak za prehod, kot je predlagano. 

Znaki so postavljeni. 

 Na reški cesti tik ob cesti Prebold – Trbovlje se starejši objekt podira. 

Občinska uprava podala prijavo pristoji inšpekciji. Odgovor inšpekcije je, da 

objekt ne ogroža prometne varnosti. Pristojne občinske službe se še naprej 

trudijo za dogovor z lastniki o sanaciji stanja. 

 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. 

Dogovorjeno z občani, da znižajo višino živih mej. 

 

Ad2) 

Župan Vinko Debelak je predstavil izsledke študije odlaganja in deponiranja pepela na 

območju občine Prebold (dokument je na voljo kot priloga), dosedanje aktivnosti Občine ter 

odgovore inšpekcijskih in ostalih služb R. Slovenije. 

Sklep: KO Prebold podpira vse aktivnosti in prizadevanja, ki vodijo k ureditvi 

problematike v povezavi z odlaganjem in deponiranjem pepela. 

Ad3) 

Prometna varnost na cestah v centru Prebolda (OŠ, vrtec, ZD) 

V teku je sprememba prometnega režima v okoliških ulicah (del Prečne poti v smeri Na 

bazen). Ko bo to potrjeno, se ponovno oceni potreba po fizičnih ovirah na cestah ob vrtcu in 

OŠ ter morebitnih nadaljnih ukrepih.  

Dosedanje spremljanje prometa na tem področju ne potrjuje navedb o neprimernih hitrostih 

oziroma ne zaznava povečane prometne nevarnosti. Za neprimerno parkiranje in s tem 

povezanimi nevarnostmi zjutraj in popoldan (oddaja in prevzem otrok iz vrtca/šole), pa so 

predvsem odgovorni starši, ki puščajo vozila na pločnikih ter na delu cestišču, ki ni 

namenjeno mirujočemu prometu ter zaposleni v ustanovah, ki celodnevno zasedajo parkirna 

mesta namenjena kratkotrajnemu parkiranju oziroma obiskovalcem.  
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Ad4) 

Opozorilo sveta staršev šole Prebold o zadrževanju neznanih oseb v bližini šole 

Občinske službe so skupaj s Policijo preverile navedbe iz prijave. Po dosedaj zbranih 

informacijah ni mogoče potrditi stanja, ki bi pomenilo povečano tveganje za varnost ljudi in 

premoženja na tem območju. 

 

Ad5) 

Razno 

Janez Stergar predlaga, da se pregledajo drevesa (Gaj, Vrtec/OŠ, Graščinska cesta) in se 

obrežejo oz. da se tista, ki predstavljajo nevarnost, odstranijo. 

Mirko Stojnić predlaga, da se po vzoru dobrih praks nekaterih občin, pristopi k urejanju 

pročelij hiš v centru Prebolda.  

Predsednik KO Prebold center je obestil udeležence seje, da bo čistilna akcija 2018 potekala v 

soboto 17.3.2018  

Seja je bila končana ob 20:20                                                                        Prebold, 12.2.2017 

Zapisal: Rihard Slokan 

 

                                                                                               Predsednik KO Prebold-Center 
                                                                                                                Janez Stergar l.r. 


