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ZAPISNIK
5. Seje krajevnega odbora Prebold – center 14. marca 2022 ob 17:00 v prostorih
občine Prebold
Vabljeni;
-

člani KO

-

župan Vinko Debelak

-

svetnica Martina Jager

-

svetnica Sonja Stergar

-

svetnica Liljana Kač

-

svetnik Matija Jager

-

svetnik Mirko Stojnić

-

ŠD Partizan, predsednik Matej Križnik

Prisotni:
člani krajevnega odbora: Miha Zagoričnik, Rihard Slokan, Jernej Krulec, Janez
Stergar, Miša Plahuta
Ostali prisotni:
Svetnik: Matija Jager
Svetnica: Sonja Stergar
Svetnica: Liljana Kač
Tajnik občine: Tjaša Skočaj Klančnik
Matej Križnik, ŠD Partizan
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Dnevni red:
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 4. seje;
2. Čistilna akcija;
3. Pojasnila za prometno varnost v naselju Soseska;
4. Razno in tekoča problematika.
Dnevni red je predstavil predsednik KO.
Ad1)
Pregled zapisnika 4. seje
Zapisnik je bil prehodno vsem posredovan in prisotni so ga z dvigom rok potrdili.
Ad2)
Čistilna akcija
Čistilna akcija bo potekala v soboto, 26. 3. 2022. Zbor udeležencev je ob 8:00 v
Gaju. Potrebno je obvestiti Društvo upokojencev Prebold, Jamarski klub in Športno
društvo.
Ad3)
Pojasnila za prometno varnost v naselju Soseska
V povezavi s prometnim režimo v omenjenem naselju je bilo podano že več
predlogov ter problematika je bila obravnavana na več odborih. Na zadnjem
sestanku je Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predlagal, da se v
času od 6:00 do 8:00 ter med 13:00 in 15:00 cesta zapre enosmerno (od »Zmeta« v
Prebold) za ves motorni promet
Sklep pod točko Ad3:
KO Prebold center predlaga, da se pred morebitno uveljavitvijo spremembe
prometnega režima, obvesti podjetje Odelo (ki naj obvesti zaposlene) in občane
preko dopisa, društvenih omrežij itd. Pomembna je pravočasna seznanitev!

Ad4)
Razno in tekoča problematika
Sonja Stergar opozarja na nujnost semaforizacije prehodov za pešce na Reški cesti,
predvsem prehod proti Soseski. Vozniki ne upoštevajo prehoda in z nezmanjšano
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hitrostjo vozijo čez prehod kljub jasno izraženi volji čakajočih, da bi prečkali prehod.
Prav tako je gostota prometa v porastu in neprimerljiva s stanjem pred nekaj leti.
Sklep: Krajevni odbor predlaga, da se prehod semaforizira s »pametnimi«
semaforji. Do izvedbe pa predlaga, da se promet umiri s pomočjo talnih označb
in ovir. Le te se lahko namestijo pred in za vse prehode na tej cesti.
Lilijana Kač predlaga zasaditev dreves po vzoru akcije Zelena mesta prihodnosti.
Rihard Slokan je vprašal, glede nadstreška mrliške vežice. Projekt rekonstrukcije in
dodanega nadstreška ni predviden v proračunu. Potrebno se je prijaviti na razpise.
Tjaša Skočaj Klančnik: v Gaju se bo postavilo še nekaj novih igral.
Miša Plahuta: (delno že obravnavano na 5. seji krajevnega odbora Prebold – Center
21. septembra 2016). Lastniki stanovanj na Hmeljarski 15 in sosednjih stavb, so ob
nakupu stanovanja kupili tudi parkirno mesto. Najemniki stanovanj pa niso
seznanjeni, da jim (če) pripada samo po eno parkirno mesto. Občina naj preveri
koliko parkirnih mest pripada najemnikom občinskih stanovanj in najemnike tudi
obvesti o možnosti uporabe. Dogaja se namreč, da lastniki s kupljenim parkirnim
prostorom nimajo kje parkirati ali jim je prihod ali odhod onemogočen, ker je
parkirišče zasedeno z vozili, ki nimajo pravice parkirati tam. Nekateri najemniki imajo
po več vozil.
Ostali predlogi Krajevnega odbora (v izvedbo ustreznim službam):
➢ Možnost pločnika mimo nekdanje trgovine (zaklonišča) TT Prebold. Preveriti
možnosti.
➢ Na parkirišču Zdravstvene postaje Prebold postaviti obvestilno tablo, da je
parkiranje dovoljeno obiskovalcem ZP.
➢ Na postajališču za avtodome je že dlje časa trajno parkiran (občasno se
odpelje, vendar se vedno znova vrne) avtodom. Lastnika je potrebno obvestiti,
da postajališče ni namenjeno trajnemu parkiranju vozila.
➢ Za igrala v gaju potrebno določiti skrbnika ali občinske službe zadolžiti, da 1x
tedensko opravijo osnovni varnostni pregled igral

Seja je bila končana ob 18:30
Prebold, 14. 3. 2022
Zapisal: Rihard Slokan

Predsednik KO Prebold – center
Miha Zagoričnik l.r.
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