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Zapisnik
6. seje KO Dolenja vas, ki je potekala 26. maja 2021, ob 19. uri
na sedežu Občine Prebold
Prisotni:
Alen Nečimer, Aleš Dežnikar, Vinko Debelak, Tanja Gostečnik, Janja Klančnik, Brane
Verk, Manca Ocvirk, Uroš Herman, Edita Mežner.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 5. seje;
2. Čas epidemije (sprememba delovanja Občine, težave prebivalstva,
transparentno obveščanje, zagotavljanje pomoči materialno in socialno
ogroženim);
3. Prometna varnost:
Novo krožišče pri dostopu iz Latkove vasi,
Sanacija ceste Dolenja vas vzhod – zahod (ureditev ceste in sanacija
jaškov),
- Ureditev varnega prehoda pri novi pekarni na lokaciji Miklavc –
semafor,
- Nove talne označbe za vse prehode za pešce (belo – modra),
- Sanacija cest na območju poslovne cone Prebold – Odelo, cest, ki so
bila prenesena na občino Prebold,
- Ureditev javne razsvetljave pri bloku 168 in 166 (dosedanje luči vezane
na blok),
- Delovanje občinske inšpekcijske in radarske službe,
- Napredek pri izdelavi Regijskega prostorskega načrta (RPN) za novo
cestno povezavo Hrastnik – Trbovlje – Prebold – Šentrupert;
Pregled Proračuna občine za 2021 in 2022, Projektnih predlogov 2021-27
ORP SSD, Regijski razvojni program 2022-2027 (RRP) in vključitev predlogov
s strani KO Dolenja vas in komentar s strani župana oz. občinske uprave;
Protipoplavna varnost; sanacija oz. zamenjava mostu pri tržnici; načrti za
2020-2023 in črpanje državnih in evropskih sredstev;
Ureditev oz. namenska raba zemljišča pri Direktorski vili (Dolenja vas 167);
Bazen – športno rekreativno plavanje in možnost nakupa 2 urne karte;
Razno.
-
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5.
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Točka 1:
Pregled zapisnika 5. seje.
Ni pripomb.
Točka 2:
Čas epidemije (sprememba delovanja Občine, težave prebivalstva, transparentno
obveščanje, zagotavljanje pomoči materialno in socialno ogroženim);
-

V času epidemije organizirana dostava hrane socialno ogroženim otrokom oz.
vsem, ki so bili opravičeni do brezplačne prehrane.
V primeru, da bi materialni in socialno ogroženi potrebovali pomoč, bi občina
še vedno pomagala.
Občina je najemnikom poslovnih prostorov za čas epidemije opustila plačilo
najemnine.
V občini se kaže pomanjkanje stanovanj

Točka 3:
Prometna varnost
-

-

Opravljen je bil komisijski pregled krožišča pri dostopu iz Latkove vasi. Samo
krožišče ni pravilno zastavljeno, zato bo potrebno iz smeri Latkova vas –
Prebold označiti - popraviti krožišče z namenom upočasnjevanja hitrosti iz
Latkove vasi.
Cesta Dolenja vas vzhod – zahod naj bi bila do začetka šolskega leta sanirana.
Prav tako naj bi bile do začetka šolskega leta nove talne označbe.
Sočasno z ureditvijo novega vodovoda se bo uredil tudi varni prehod pri novi
pekarni na lokaciji Miklavc s hitrostno oviro.
Potrebno določit lokacije radarjev.
Razsvetljavo pri bloku 168 in 166 z občino ureja upravnik objekta.

Točka 4:
Pregled Proračuna občine za 2021 in 2022, Projektnih predlogov 2021-27 ORP SSD,
Regijski razvojni program 2022-2027 (RRP) in vključitev predlogov s strani KO Dolenja
vas in komentar s strani župana oz. občinske uprave.
-

Regijski razvojni načrt 2021-27 pripravljen in bo poslan v ogled.
V planu širitev zdravstvenega doma. (Konec poletja razpis za zdravnika.)

Točka 5:
Protipoplavna varnost; sanacija oz. zamenjava mostu pri tržnici; načrti za 2020-2023
in črpanje državnih in evropskih sredstev;
S strani protipoplavne varnosti letos izvedenih nekaj manjših projektov – odstranitev
mehkega jezu v Kaplji vasi, čiščenje struge in zaraščenosti.
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Točka 6:
Ureditev oz. namenska raba zemljišča pri Direktorski vili (Dolenja vas 167);
Ni dorečeno.
Točka 7:
Bazen – športno rekreativno plavanje in možnost nakupa 2 urne karte.
-

Preboldski otroci naj bi ceneje plačevali karte kot ostali.
Znižanje cen sezonske karte za bazen za Preboldske dijake in študente, prav
tako za upokojence in določiti ceno za invalide.
Osnovnošolski otroci brezplačna sezonska karta za bazen.
Organizirati športno-rekreacijsko plavanje v sklopu odpiralnega časa.
Potrebna obnova bazena (z leti).

Točka 8:
Razno.
-

Optično omrežje v Preboldu.
Ureditev poti čez travnik od mosta pri novi pekarni (lokacija Miklavc) do doma
starejših občanov.

Zapisala:
Edita Mežner

Predsednik KO Dolenja vas
Alen Nečimer l.r.
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