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ODBOR ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 

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 

Številka: 325-0001/2019 

Datum: 28.08.2020 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

4. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mandatnem obdobju 2018-

2022, ki je bila v četrtek, 20. 08. 2020 ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Prebold. 

 

Sejo je vodil predsednik Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Matjaž Dolinar, ki 

je v uvodu pozdravil vse prisotne člane in goste ter ugotovil sklepčnost. 

 

Navzoči člani: Matjaž Dolinar, Franc Škrabe, Branko Verk, Matija Jager, Janez Grenko, Irena 

Marinc 

 

Odsotni opravičeno: Martina Jager, Janez Pikl, Tanja Gostečnik,  

Neopravičeno:  

 

Drugi prisotni: Boris Pesiček (PP ŽALEC), Marjeta Kačič (zunanja članica - OŠ PREBOLD), 

Tratnik Marjan (ZŠAM) in tajnik odbora  

 

Sprejem dnevnega reda 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov odbora. 

2. Potrditev dnevnega reda 4. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

3. Potrditev zapisnika 3. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

4. Varna pot v šolo 2020. 

5. Pregled črnih točk v Občini Prebold. 

6. Pregled prejetih pobud: 

- Omejitev hitrosti v naselju Latkova vas (dopis g. Jager Janeza) 

- Označitev prehoda za pešce v Dolenji vasi pri Miklavc 

- Označitev prehoda za pešce pri kapeli v Dolenji vasi – Valenčak,... 

7. Razno. 

 

Predsednik odbora je najprej pozdravil vse prisotne, se zahvalil za udeležbo ter potrdil 

sklepčnost z šestimi prisotnimi člani Odbora, zunanjo članico ga. Kačič, g. Borisom Pesiček iz 

PP Žalec in g. Tratnik Marjanom, ki zastopa ZŠAM Žalec. 

 

K 2. točki dnevnega reda 
 

Člani odbora po razpravi z 6 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep št. 1:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrdi dnevni red 4. seje Odbora za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
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K 3. točki dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 3. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

Zapisnik 3. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je predstavil predsednik g. 

Matjaž Dolinar. 

Člani odbora predlagajo, da se glede na sklep pri 4. točki dnevnega reda 2. seje Odbora za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za dva dni najame mobilni radar za merjenje hitrosti, 

ki se naj postavi na najbolj problematične lokacije. Najbolj problematične lokacije se poišče s 

pomočjo starih zapisnikov, nekatere od teh pa so gotovo Reška cesta, Dolenja vas proti Odelu, 

Matke... Predstavnik policije predlaga, da se stacionarni radar postavi na lokacije za krajši čas 

in se prestavlja po lokacijah v občini. Člani odbora predlagajo postavitev radarja čimprej zgodaj 

ob cca 5.30 uri. Župan g. Debelak predlaga, da se na spletni strani občine objavi obvestilo o 

dnevu meritev hitrosti. 

Člani odbora podajo pripombi k 7. točki dnevnega reda in sicer, da se v zapisnik doda: 

 

Člani odbora po razpravi z 6 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep št. 2:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjuje Zapisnik 3. seje Odbora za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

Sklep št. 3:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjuje najem mobilnega radarja za 

merjenje hitrosti na različnih lokacijah po občini Prebold za dva dni. 

 
 

K 4. točki dnevnega reda 
Varna pot v šolo 
Ga. Kačič vpraša kako je z začetkom pouka. 

Župan g. Debelak odgovori, da je pričetek šole in pouka organiziran ter da bo vse potekalo 

normalno. Predlaga in prosi, da ZŠAM tudi v tem letu sodeluje od ponedeljka do petka z 4 

redarji, na lokacijah kot v preteklih letih. Prvi dan je tudi sprejem prvošolčkov ob 10.00 uri. 

 

Predstavnik PP Žalec pove, da bo policija prisotna vsako dopoldne poleg tega bo ena patrulja 

krožila med občinami in izvajalakontrolo ter nadzor. 

 

Tajnik odbora pove, da se bosta postavili dve veliki tabli z obvestilom o pričetku šole na lokaciji 

pri Roglovi hiši in pri Druškoviču na Reški cesti. Tabli in druga opozorila se bodo postavila v 

petek pred začetkom šole.  

 

Člani odbora po razpravi z 6 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep št. 4:  
Redarje organizira ZŠAM Savinjske doline. Mesta namestitve so na prehodu križišča 

regionalne ceste v Preboldu, krožišče pri šoli, prehod pri vrtcu in prehod pri hotelu 

Prebold.  

 

Sklep št. 5:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjuje nagrado za sodelovanje v 

akciji vsakemu redarju v višini 100,00 EUR.   
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K 5. točki dnevnega reda 
Pregled črnih točk v Občini Prebold 

Tajnik odbora predstavi pobudo KO Sv. Lovrenc za postavitev hitrostnih ovir zaradi 

problematike previsokih hitrosti v naselju. Predlagane točke so pri vstopu v naselje iz smeri 

Lapur, iz Šešč pri gasilskem domu in iz smeri Matk pred stanovanjskim objektom Weber kjer 

je tudi stalna problematika zalivanja objektov ob deževjih. Rešitev problematike meteorne vode 

in visokih hitrosti z postavitvijo hitrostne ovire in ureditvijo dodatne cestne rešetke z odtokom 

na bližnji travnik kjer se izvede ponikovalnica. 

G. Verk zaradi zmanjšane preglednosti opozori na nujno potrebno košnjo brežin na Groblji 

G. Škrabe pove, da pogreša zapisnik KO Latkova vas v gradivu. Meni, da je pravilen postopek, 

da obravnavo črnih točk, postavitev prometne signalizacije,... na Krajevnih odborih pred 

izvedbo obravnava tu Svet za preventivo ter na obravnave oziroma predloge KO poda svoje 

mnenje. 

 

Člani odbora po razpravi z 6 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep št. 6:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ponovno predlaga in potrjuje nakup 

treh ohišij in en stacionarni radar, ki bi se lahko prestavljal.  

 

Sklep št. 7:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se strinja z postavitvijo hitrostnih ovir 

v naselju Sv. Lovrenc, za ostale lokacije se najprej postavi stacionarni radar.  

 

K 6. točki dnevnega reda 
Pregled prejetih pobud: 

- omejitev hitrosti v nasleju Latkova vas; točka obravnavana že v 5. točki dnevnega reda, 

prometna signalizacija se postavlja, 

- označitev prehoda za pešce v Dolenji vasi pri Miklavc; obnovi se obstoječa talna 

signalizacija in preveri se tehnična rešitev dodatne označitve prehoda za pešce, 

- označitev prehoda za pešce pri kapeli v Dolenji vasi – Valenčak; naroči se označitev 

prehoda za pešce – talna in vertikalna prometna signalizacija, 

- dodatno obravnavana pripomba KO na Zelenici glede neustreznih hitrosnih ovir; 

odgovor Odbora za preventivo je, da so bile hitrostne ovire narejene skladno s tehničnim 

pravilnikom ter po željah in naročilu KO Na Zelenici. 

 

K 4. točki dnevnega reda 
Razno 

Pod točko razno ni bilo druge razprave zato je predsednik sejo zaključil ob 20.30 uri. 

 

 

 

Zapisal: Simon Jan                          Predsednik 

Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 

Matjaž Dolinar 

 


