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Z A P I S N I K 

 
8. seje KO Prebold – Na zelenici, ki je bila v ponedeljek, 27.12.2021 ob 17. uri v sejni 
sobi Občine prebold. 
 
Prisotni:  
Člani KO: Antonija Pečovnik, Bernardka Prevoršek, Jožefa Goropevšek, Nina Fajfar 
in Janez Rukav 
Predstavniki občine: Župan Vinko Debelak 
Svetniki Občine Prebold: / 
Odsotni: Ahmet Jahič, Damjan Vran  
 
Sestanek se je pričel ob 17. uri. Predsednica KO, Bernardka Prevoršek, je predlagala 
ugotovitev prisotnosti s podpisno listo in naslednji  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 7. seje 

2. Razširitev parkirišča Na zelenici 1 

3. Table stopnišče 

4. Čistilna akcija 

5. Zasutje greznih jam 

6. Sajenje dreves na občinski zemlji 

7. Otroški tobogan 

8. Delo upravnika 

 

Dnevni red se potrdi. Pri glasovanju je prisotnih  5 članov KO, za glasovalo 5 članov 
KO. 
 
AD 1. 
Predsednica je prisotnim prebrala zapisnik 7. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb zato je 
KO  sprejel. 
 
SKLEP 1.  
Potrdi se zapisnik 7. seje KO Prebold-Na zelenici. 
 
Pri glasovanju prisotnih 5 članov, za glasovalo 5 članov KO. 
 
AD 2. 
Razprava je tekla o možnosti ureditve dodatnih parkirnih mest na zelenici med blokoma 
1 in 2. Župan je povedal, da na tem mestu ni planirano parkirišče in da se pripravlja 
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rešitev glede parkirnih mest za celo Zelenico. Bernardka Prevoršek je povedaja, da se 
ob vsakokratnem deževju pojavijo luže na spodnjem parkirišču. 
 
SKLEP 2.  
Zaenkrat se ne bo urejalo parkirišče na omenjenem mestu, se pa bo uredilo 
kakšno novo parkirno mesto pri bloku. 
 
AD 3. 
S strani krajanov zelenice je bilo veliko pripomb, da so table pri stopnišču postavljene 
prenizko in da je nevarno, da se kdo poškoduje.  
 
SKLEP 3.  
Predlaga se, da se table postavijo na tako višino, da ne bodo predstavljale 
nevarnosti za mimoidoče. 
 
AD 4. 
Lani se skupna čistilna akcija Na zelenici ni izvedla zaradi izrednih okoliščin. 
 
SKLEP 4.  
Spomladi se povabi k organizirani čistilni akciji po našem okolju. 
 
AD 5. 
Župan je povedal, da ima občina na voljo dovolj sipkega materiala, ki ga lahko 
uporabimo.  
 
SKLEP 5.  
Zadolži se upravnika Viranta, da se poveže z občino in da se do konca zime 
realizira zasutje greznic. 
 
AD 6. 
Župan je povedal, da je občina dala izdelati urbanističen načrt ureditve centra Prebolda 
in da vsak stanovalec naselja tudi ne more saditi dreves, kjer bi si želel. Če pa so 
drevesa že kje prerasla prostor, pa se morajo za njihovo oreditev ali odstranitev 
dogovoriti znotraj posameznega bloka. 
 
AD 7. 
V proračunu za leto 2022 so sredstva še namenjena ureditvi otroškega igrišča. 
Potrebno se je samo odločiti kaj želimo in sporočiti na občino. 
 
SKLEP 7.  
Občina bo na predlog KO Na zelenici nabavila in namestila igrala. 
 
AD 8. 
Ljudje so nezadovoljni, ker kurilni odbor Na zelenici 1-10 ne deluje več, kot bi bilo 
potrebno. Župan je predlagal, da če predsednik ne skliče kurilnega odbora, ga lahko 
skličejo člani odbora. 
 
SKLEP 8.  
Potrebno je sklicati KO Na zelenici 1 - 10 in zamenjati vodstvo. 
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Zapisal: 
Janez Rukav 

 
 

Predsednica KO 
Bernardka Prevoršek 

 


