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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: 325-0002/2019 

Datum: 01.06.2021 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

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

2022, ki je bila v torek, 02. 02. 2021 ob 18.00 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 ter ugotovil sklepčnost z osmimi prisotnimi člani 

odbora. Pozdravil je tudi zunanjega člana g. Veneka iz PP Žalec ter predsednika KO Prebold g. 

Zagoričnik. 

 

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

Grenko, Tanja Gostečnik, Irena Marinc 

 

Odsotni opravičeno: Janez Pikl  

Neopravičeno:  

 

Drugi prisotni: Župan Vinko Debelak, Anton Venek (PP ŽALEC), Miha Zagoričnik (KO 

Prebold) in tajnik odbora (opravičeno odsotna zunanja članica odbora ga. Kačič) 

 

Sprejem dnevnega reda 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov odbora. 

2. Potrditev dnevnega reda 5. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

3. Potrditev zapisnika 4. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

4. Odstranitev hitrostne ovire – ulica Nad tovarno Prebold. 

5. Smernice za izboljšanje prometne varnosti otrok - šolarjev. 

6. Prometni režim ceste JP991961 Latkova vas – Lapurjev most in postavitev hitrostnih ovir 

v Latkovi vasi. 

7. Nadzor in merjenje hitrosti na občinskih cestah v Občini Prebold in sodelovanje v SOU 

SAŠA regije. 

8. Poročilo o delu pregledniške službe koncesionarja izvajanja vzdrževanja občinskih cest za 

obdobje oktober – december 2020. 

9. Plan obnove cest v 2021  in razprava o morebitnih predlogih za regijski razvojni načrt 21-

27. 

10. Pregled prejetih pobud: 

- varnost na cesti – center Prebolda – okolica šole,  

- postavitev prometnega znaka v Sv. Lovrencu, 

- pobuda Fredy Motoh 

11. Razno. 
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K 2. točki dnevnega reda 
 

Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep št. 1:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrdi dnevni red 5. seje Odbora za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 4. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

Zapisnik 4. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je predstavil predsednik g. 

Matjaž Dolinar. 

G. Škrabe je podal pripombo na 5. točko zapisnika v kateri je v zadnji alineji naveden, da je bil 

zapisnik KO Latkova vas v gradivu za 4. sejo. Ponovno poda pripombo, da zapisnika KO 

Latkova vas ni bilo v gradivu za 4. sejo odbora. 

 

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

Sklep št. 2:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjuje Zapisnik 4. seje Odbora za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu z upoštevano pripombo g. Škrabe. 

 

K 4. točki dnevnega reda 
Odstranitev hitrostne ovire – ulica Nad tovarno Prebold  

Predsednik odbora g. Dolinar je dal besedo tajniku odbora, da predstavi točko dnevnega reda. 

Tajnik odbora je povedal, da je bilo ob obnovi vodovoda ob Tovarniški cesti na terenu 

ugotovljeno, da so hitrosti vozil v ulici Nad tovarno, na odseku ceste JP991902 visoke in da 

vožnja predstavlja nevarnost za pešce na tem odseku. Obnova vodovoda in ob tem tudi ureditev 

dela pločnikov je potekala konec leta 2020 in so morala biti zaključena, sej KO v tistem obdobju 

ni bilo, zato se je naročnik (Občina Prebold) odločil, da izvede hitrostno oviro na vstopu v ulico 

Nad tovarno ter na hitrostni oviri izvede prehod za pešce, ki ga prej ni bilo. Hitrostna ovira je 

bila ob asfaltiranju izvedena vendar ne v skladu z navodili naročnika na kar so nas obvestili 

uporabniki te ceste. Zato je bila izvajalcu predana reklamacija, ki pa bo izvedena lahko šele v 

spomladanskih mesecih, ko bodo asfaltne baze ponovno začele delati. Na občino smo prejeli 

dopis 13 občanov, stanovalcev naselja Nad tovarno, ki zahtevajo strokovno utemeljitev ali 

odstranitev hitrostne ovire. Strokovna utemeljitev je povečanje varnosti za pešce, še posebej 

otroke, ki po tej poti hodijo v šolo ter umiritev hitrosti predvsem pri voznikih, ki vozijo iz smeri 

Hmeljarske ceste v ulico Nad tovarno. Vsekakor pa je potrebno izvedeno hitrostno oviro 

popraviti skladno z navodili naročnika in nadzora. 

Predsednik odbora prosi g. Zagoričnika, da poda stališče občanov, ki so se podpisali na dopis. 

G. Zagoričnik je obširno predstavil zgodovino aktivnosti ter predloge, ki jih je KO Prebold 

izvajal v zadnjih letih glede tega križišča. Povedal je tudi, da ni primerno, da se pred izvedbo 

hitrostne ovire naročnik ni posvetoval z občani naselja Nad tovarno ter poslušal njihovega 

mnenja. Povedal je da meni, da je bila hitrostna ovira izvedena predvsem na pobudo in zahteve 

enega občana ob tej cesti, ostali pa se s hitrostno oviro ne strinjajo. Povedal je da se vsak dan 

vozi po tej cesti in da njegovo mnenje in mnenje stanovalcev, da hitrosti niso nad omejitvijo ter 

da obstajajo še druge možnosti za umiritev prometa.  

V razpravo so se vključili vsi člani odbora, župan in tudi zunanji član g. Venek s PP Žalec.  

 

 

 



 

3 

Člani odbora so po obširni razpravi razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep št. 3:  
Občina Prebold naj od izvajalca zahteva, da se hitrostna ovira odstrani.  

 

Sklep št. 4:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naroča, da občina izvede meritve 

hitrosti, ki bodo podlaga za nadaljnje odločitve glede ukrepov za umirjanje hitrosti na 

ulici Nad tovarno.    

 

K 5. točki dnevnega reda 
Smernice za izboljšanje prometne varnosti otrok - šolarjev  

Tajnik odbora je na kratko predstavil brošuro, ki jo je pripravila DRSI v interesu izboljšanja 

prometne varnosti otrok – šolarjev, z vidika infrastrukture. Povedal je tudi, da občina pripravlja 

projekt ureditve skladno z smernicami v okolici šole in vrtca Prebold. En testni projekt, ki 

vključuje ureditev treh prehodov za pešce na območje državne ceste od pokopališča Prebold do 

Zanierjeve hiše pripravil DRSI. 

G. Škrabe je predlagal, da OU pridobi pisno obrazložitev DRSI oziroma poizve, kje se je 

zaustavil projekt razširitve hodnikov mostu čez Savinjo v Latkovi vasi 

 

Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep št. 5:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil z smernicami za 

izboljšanje prometne varnosti otrok.  

 

K 6. točki dnevnega reda 
Prometni režim ceste JP991961 Latkova vas – Lapurjev most in postavitev hitrostnih ovir 

v Latkovi vasi 

Tajnik odbora je predstavil stanje na cesti od mosta na Lapurju do naselja Latkova vas 

(JP991961 Latkova vas – lapurjev most). Cesta je zelo prometna in povečan promet povzroča 

težave v naselju Latkova vas. Cesta je ozka in preobremenjena kar je razvidno iz neprestano 

uničenih bankin, ki predstavljajo nevarnost tudi za ostale udeležence v prometu.  

Župan g. Debelak je povedal, da cesta ni bila zgrajena za takšen promet kot je sedaj ter, da se 

razmišlja o omejitvi prometa ali celo zaprtju ceste razen za lokalni promet stanovalcev ob tej 

cesti in dostop do kmetijskih površin. Zaskrbljenost nad obsegom prometa in težavami zaradi 

hitrosti v naselju je razpravljal tudi KO Latkova vas. 

 

Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep št. 6:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s problematiko prometa 

na cesti. Cesta naj se vzdržuje, vertikalna in horizontalna prometna signalizacija naj se 

uredi v vidiku umiritve prometa.  

 

K 7. točki dnevnega reda 
Nadzor in merjenje hitrosti na občinskih cestah v Občini Prebold in sodelovanje v SOU 

SAŠA regije  

Tajnik odbora je predstavil izvedene aktivnosti in postopek nadzora ter merjena hitrosti na 

občinskih cestah v občini Prebold. Navedene aktivnosti se lahko izvajajo skladno z Odlokom o 

ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije. Odlok o ustanovitvi, dogovor o medsebojnih 

razmerjih in ponudba s strani izvajalca meritev hitrosti s stacionarnim radarjem je v gradivu. 
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G. Škrabe je povedal, da se je odbor o tej temi že posvetoval ter, da je bila informacija o strošku 

nakupa stacionarnih ohišij za merjenje hitrosti nižja kot je navedeno sedaj v gradivu?! 

Tajnik odbora je povedal, da so cene podane v gradivu preverjene in da le te veljajo. 

 

Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep št. 7:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zahteva, da se meritve hitrosti skladno 

z že sprejetimi sklepi odbora na prejšnjih sejah izvedejo.  

  

 

K 8. točki dnevnega reda 
Poročilo o delu pregledniške službe koncesionarja izvajanja vzdrževanja občinskih cest 

za obdobje oktober – december 2020 

Poročilo o delu pregledniške službe koncesionarja za izvajanje vzdrževalnih del na občinskih 

cestah je podal g. Dolinar. 

Povedal je, da poročilo pregledniške službe izgleda tako kot je v priloženem vzorcu, pred 

izvedbo vzdrževalnih del pa le ta potrdi OU s tedenskim planom vzdrževanja. OU ima tudi 

direkten dostop do aplikacije VGRC v kateri lahko OU dnevno spremlja opažanja preglednika.  

 

Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep št. 8:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil z poročilom 

koncesionarja in postopkom sodelovanja med koncesionarjem in OU občine Prebold. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda 
Plan obnove cest v 2021  in razprava o morebitnih predlogih za regijski razvojni načrt 21-

27 

Tajnik odbora je predstavil plan obnove občinskih cest v letu 2021 (gradivo v prilogi). Obnove 

se bodo izvajale glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in pridobljenih projektantskih 

ocenah investicij ali pridobljenih ponudbah po izvedenih javnih naročilih.  

 

Župan g. Debelak je povedal, da na področju cestnega prometa ne pričakuje sredstev iz 

regijskega razvojnega načrta razen v primeru, da je projekt oblikovan kot celota v ustreznem 

področju regijskega načrta; KREPITEV ZELENE EU ali OKREVANJE PO PANDEMIJI. Dela 

pa občina na tem, da se v regijski načrt uvrsti rekonstrukcija mostu v Šeščah za katero bo občina 

pridobila projektno dokumentacijo. 

   

Člani odbora po razpravi z 8 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep št. 8:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s planom obnove cest v 

letu 2021.  

 

Sklep št. 9:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predlaga, da se rekonstrukcija odseka 

ceste pod Lobnikarjem na LC490131 prestavi v drugo prioriteto.  
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K 10. točki dnevnega reda 
Pregled prejetih pobud 

- varnost na cesti – center Prebolda – okolica šole; pobudo je na osnovi pripomb s strani 

staršev poslala ga. Kačič in sicer gre za varnost otrok na prehodu pri Zanierjevi hiši. 

Župan je povedal, da so nevarnost zaradi objekta OU že prijavila medobčinski inšpekciji 

in inšpektorici za ceste. Po prejemu mnenja bo občina zahtevala ureditev fasade od 

lastnikov. Do takrat omejitev pešhoje v okolici objekta ostaja 

- postavitev prometnega znaka v Sv. Lovrencu; pobudo je poslala ga. Sonja Stergar tudi 

na podlagi dopisa s strani g. Vedenika. Občina Prebold bo najprej pristopila k ureditvi 

prometne signalizacije, ki bo prepovedovala vožnjo tovornim vozilom v smeri Soseske 

proti Sv. Lovrencu. 

- pobuda Fredy Motoh; pobudo je poslal g. Motoh v vezi varnih šolskih poti, pešpotjo, 

kolesarskimi stezami, vrtcem Prebold in Mostom v Šeščah. 

 

Sklep št. 10:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s prejetimi pobudami in 

aktivnostmi, ki so se na temo pobud že izvedle.   

 

 

K 11. točki dnevnega reda 
Razno 

Pod točko Razno je tajnik odbora predstavil predlog Inštituta za politike prostora glede 

možnosti izvedbe Odprte ulice v Občini. 

V razpravi so sodelovali vsi člani odbora, ki ne vidijo možnosti za izvedbo takšne rešitve v 

Občini Prebold. 

 

Sklep št. 11:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s prejetim predlogom 

IPOP vendar meni, da trenutno v Občini Prebold ni možnosti za izvedbo »Odprte ulice«.  

 

 

Pod točko razno ni bilo druge razprave zato je predsednik sejo zaključil ob 20.50 uri. 

 

 

 

Zapisal: Simon Jan                          Predsednik 

Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 

Matjaž Dolinar l.r. 

 


