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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: 19.07.2021 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

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

2022, ki je bila v četrtek, 03. 06. 2021 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 ter ugotovil sklepčnost z šestimi prisotnimi člani odbora. 

Pozdravil je tudi povabljene goste predsednika KO Prebold g. Zagoričnik, predsednika KO 

Marija Reka g. Ahaca in predsednika KO Latkova vas g. Debelaka. 

 

Navzoči člani: Matjaž Dolinar, Franc Škrabe, Matija Jager, Janez Grenko, Janez Pikl in Irena 

Marinc 

 

Odsotni opravičeno: Martina Jager, Branko Verk, Tanja Gostečnik, zunanja člana ga. Marjeta 

Kačič in g. Anton Venek  

Neopravičeno:  

 

Drugi prisotni: Miha Zagoričnik (KO Prebold), Filip Ahac (KO Marija Reka), Matjaž Debelak 

(KO Latkova vas) in tajnik odbora  

 

Sprejem dnevnega reda 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov odbora. 

2. Potrditev dnevnega reda 6. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

3. Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

4. Prometna varnost v Preboldu (postavitve hitrostnih ovir, poročila o izmerjenih hitrostih 

merilnih tabel, ureditev prometne signalizacije na državnih cestah, razširitev hodnikov na 

mostu čez Savinjo (pobuda g. Škrabe na 5. seji), izboljšanje prometne varnosti motoristov 

v Mariji Reki). 

5. Lokacije za nadzor in merjenje hitrosti v Občini Prebold. 

6. Seznanitev z projektom izdelave prometne signalizacije in prometne opreme na območju 

OŠ in vrtca Prebold po smernicah »varneje v šolo«.  

7. Pregled prejetih pobud: 

- zahteva za omejitev prometa oziroma zaprtje občinske ceste JP991991 v Latkovi vasi,  

8. Razno. 

 

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 6. seje Odbora za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
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K 3. točki dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

Zapisnik 5. 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 katero naj se doda, da je g. Škrabe 

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 6 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep št. 2:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjuje Zapisnik 5. seje Odbora za 

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

 

K 4. točki dnevnega reda 
Prometna varnost v Preboldu 

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

 

Tajnik odbora je začel pri hitrostnih ovirah, ki so tema že na nekaj zadnjih sejah odbora za 

preventivo kot tudi na sejah Krajevnih odborov. Na seji KO Latkova vas je bila izražena želja 

po štirih hitrostnih ovirah v Latkovi vasi. Občina je v Latkovi vasi in naselju Hrastje postavila 

prometno signalizacijo za omejitev hitrosti na 30 km/h ter v Latkovi vasi tudi postavila merilno 

tablo. Poročilo meritev je bilo poslano KO Latkova vas pred zadnjo sejo. Poročilo meritev je 

tajnik odbora predstavil tudi članom odbora za preventivo. Iz poročila je razvidno, da je cca 

80% hitrosti v okviru meritev.  

G. Debelak je povedal, da je KO Latkova vas obravnaval to točko in, da je bilo govora o štirih 

točkah kjer bi želeli hitrostne ovire. Po pregledu poročila je bilo razvidno, da hitrosti niso tako 

problematične edino ostaja še težava iz smeri Lapurja kjer je frekvenca vozil visoka in tudi 

hitrosti so verjetno prekoračene. Merilna tabla, ki je bila postavljena je po mnenju predsednika 

KO Latkova vas pozitivno vplivala na zmanjšanje hitrosti v naselju. 

G. Škrabe je povedal, da je bila v Latkovi vasi pred leti že izvedena sprememba prometnega 

režima ravno v interesu zmanjšanja hitrosti. 

Člani odbor za preventivo se strinjajo, da se najprej prestavi merilna tabla na lokacijo za 

merjenje hitrosti iz smeri Lapur, cestišče se dodatno opremi z talnimi oznakami in nato se po 

pregledu poročila merilne table ponovno obravnava točka postavitve hitrostnih ovir. 

G. Pikl je opozoril, da je potrebno prometno signalizacijo postavljati ustrezno in skladno z 

zakonodajo. 

Člani odbora so ponovno zahtevali, da se na podlagi sklepa Odbora za preventivo v proračunu 

zagotovijo sredstva za nakup treh ohišij za stacionarne radarje, ki se bodo lahko prestavljale po 

občini nekajkrat letno pa se bodo radarji postavili in merili hitrosti. 

KO Sveti Lovrenc je na svojih sejah tudi potrdil tri lokacije za postavitev hitrostnih ovir; pri 

vstopu v Sv. Lovrenc iz smeri Lapurja, pri gasilskem domu in pred križiščem iz smeri Matk. 

Pred križiščem iz smeri Matk je hitrostna ovira izvedena, na zahodni strani in ob Ggasilskem 

domu pa hitrostni oviri še nista izvedeni. Za obe lokaciji je tajnik odbora predstavil poročilo 

meritev kjer je ravno tako razvidno, da so izmerjene hitrosti v večji meri (80%) v okviru 

omejitev. Pri merilni tabli ob gasilskem domu so razvidne nekaj višje hitrosti, ki pa so posledica 

merjenja že takoj ob prihodu iz ovinka iz smeri Šešč. 

Izvajale so se tudi prikrite meritve hitrosti v ulici Nad tovarno kjer je bil izvedena in kasneje 

odstranjena hitrostna ovira. Iz poročila je razvidno, da hitrosti v večini ne presegajo omejitve 

hitrosti kar je potrdil tudi g. Zagoričnik.  

Tajnik odbora je povedal, da sta bila na DRSI poslana dva dopisa. En dopis je bil v zvezi s 

prošnjo po ureditvi turistične prometne signalizacije ob novem krožišču v Dolenji vasi za oba 
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kampa (Kamp Dolina in Kamp Park), ureditev prometne signalizacije od izvoza z AC v 

Šempetru do industrijske cone Odelo ter glede ureditve prometne signalizacije v Šentrupertu 

kjer želimo na regionalni cesti preprečiti tovorni promet proti Odelu. Po terenskem ogledu 

skupaj s predstavnikom DRSI smo dogovorili rešitev za turistično prometno signalizacijo za 

kar je že bil izdan nalog VOC-u za postavitev. Prejeli smo tudi odgovor, da je ureditev oznak 

na regionalni cesti od Latkove vasi do križišča proti Odelu v Dolenji vasi možna, vendar 

moramo podati izjavo o plačilu stroškov, glede ureditve tovornega prometa v Šentrupertu pa so 

rešitve tudi možne vendar zelo drage zato bodo na DRSI, skladno z dogovorom na terenu, 

preverili druge možnosti, ki so na razpolago. 

Drugi dopis na DRSI je bil v zvezi s pobudo g. Škrabe na prejšnji seji glede razširitve hodnikov 

na mostu čez Savinjo v Latkovi vasi. Prejeli smo odgovor s predstavljeno časovnico načrtovanih 

aktivnosti glede ureditve mostu iz katere je razvidno, da je bil za projekt potrjen DIIP in da v 

primeru, da bo projekt uvrščen v NRP, bodo že v letošnjem letu pričeli z izvedbo razpisa za 

gradnjo.  

G. Pikl je podal prošnjo, da se KO Kaplja vas posreduje dopis s katerim je bilo podjetje Odelo 

obveščeno glede prometnega režima vožnje v in iz podjetja Odelo. 

Tajnik je na kratko predstavil dopis DRSI v zvezi z ureditvijo prometne signalizacije in dela 

cestišča v Mariji Reki ter odgovor Župana. Temu dopisu so sledila nekatera elektronska 

sporočila, ki niso naklonjena odgovoru Župana. O tem je bilo tudi govora na KO Marija Reka 

in zato sta bila povabljena tudi predsednika KO Marija Reka in KO Prebold. 

Predsednik KO Marija Reka g. Ahac je povedal, da je to tema že nekaj let. Izpostavil je dve 

točki, ki sta najbolj problematični in sicer hrup ter seveda tudi hitrosti, ki so problematične 

predvsem pri srečevanju z lokalnim prometom, predvsem kmetijskimi stroji. Iz vidika 

prometnih nesreč odsek v Mariji Reki ne izstopa, občane Marije Reke pa motita predvsem hrup 

in tudi hitrost seveda. V dopisu je navedeno, da so poskrbeli za varnost motoristov za zadeve, 

ki že veliko let motijo občane Marije Reke in o katerih se zadnjih 15 let kar sam spremlja to 

zadevo, pa se ni naredilo praktično nič. Presenečen je tudi kako blizu je postavljena nova 

prometna signalizacija, ki bo predstavljala težave recimo ob izvajanju zimske službe. 

G. Škrabe je povedal, da mu je žal, da v gradivu ni korespondence vseh vabil in zapisnikov 

sestankov v zadnjih 15 letih z vsemi sodelujočimi, ki so se obvezali urediti to situacijo. 

V razpravi so aktivno sodelovali g. Škrabe, g. Jager, g. Zagoričnik, g. Pikl, ki so predstavili svoj 

vidik glede predmetene zadeve.  

Odbor za preventivo je zaključil, da se ugotavlja, da se kljub trudu Občine v vseh teh letih na 

področju reševanju hrupa in hitrosti, kar najbolj moti občane Marije Reke ni poskrbelo, 

poskrbelo pa se je za varnost motoristov in prometno signalizacijo, kar je sicer dobrodošlo. 

 

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

Sklep št. 3:  
OU pripravi korespondenco vabil in zapisnikov glede problematike vožnje motoristov v 

Mariji Reki za zadnjih 15 let.  

 

Sklep št. 4:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s poročili meritev hitrosti 

v Občini Prebold in poslanimi dopisi ter odgovori DRSI glede problematike prometne 

signalizacije in širitve hodnikov na mostu čez Savinjo v Latkovi vasi.    
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Sklep št. 5:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ni naklonjen množičnim postavitvam 

hitrostnih ovir in za trajno rešitev težav s hitrostjo na določenih odsekih predlaga nakup 

treh ohišij za stacionarne radarje, ki bi se postavili na najbolj kritične odseke in bi jih bilo 

možno prestavljati z lokacije na lokacijo ter po potrebi najemati radar, ki bi se ravno tako 

lahko nameščal na različne postavljene lokacije ohišij. 

 

K 5. točki dnevnega reda 
Lokacije za nadzor in merjenje hitrosti v Občini Prebold  

Tajnik odbora je na kratko ponovil aktivnosti glede nakupa ohišij za stacionarne radarje o čemer 

je že tekla razprava v prejšnji točki. Predstavi tudi aktivnosti glede najema mobilnih radarjev 

in 7 lokacij točk v Občini Prebold, ki so bile predlagane, pregledane in potrjene s strani 

predstavnika medobčinskega inšpektorata SAŠA regije.  

G. Škrabe opozori, da pri lokaciji 2 v Latkovi vasi, se lastnica zemljišča kjer bi stal mobilni 

radar, strinja vendar z merjenjem hitrosti med tednom in ne preko vikenda. 

G. Grenko predlaga tudi lokacijo nasproti njegovega stanovanjskega objekta. 

G. Pikl predlaga, da se doda lokacija v Kaplji vasi pri njegovem stanovanjskem objektu. 

 

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

Sklep št. 6:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjuje predlog meritev z mobilnim 

radarjem v mesecu juliju na lokacijah 1 (Dolenja vas), 3 (Sv. Lovrenc na avtobusni 

postaji) in 6 (Dolenja vas pri hiši Voga).  

 

Sklep št. 7:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ponovno predlaga oziroma zahteva, da 

se v proračunu predvidijo sredstva za nakup treh ohišij za stacionarne radarje, ki se bodo 

lahko postavljala na lokacije, kjer bodo KO predlagali postavitve hitrostnih ovir oziroma 

kjer bo potrebno.  

 

K 6. točki dnevnega reda 
Seznanitev z projektom izdelave prometne signalizacije in prometne opreme na območju 

OŠ in vrtca Prebold po smernicah »varneje v šolo« 

Tajnik odbora je predstavil elaborat ureditve prometne signalizacije in prometne opreme na 

območju OŠ in vrtca Prebold po smernicah »varneje v šolo«.  

G. Jager je opozoril, da je tudi na Reški cesti potrebna takšna ureditev. 

Tajnik odbora je povedal, da se lahko prometna ureditev širi naprej, v prvem delu je bila želja 

po ureditvi centra in neposredne okolice. 

G. Jager je tudi pohvalil, da je nasproti pokopališča Prebold na Reški cesti, končno prišlo do 

ureditve žive meje, ki več ne ovira preglednosti. 

 

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

Sklep št. 8:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s projektom izdelave 

prometne signalizacije in prometne opreme na območju OŠ in vrtca Prebold po 

smernicah »varneje v šolo«. Odbor tudi predlaga, da se ta projekt v prihodnosti nadaljuje 

in širi tudi izven samega centra Prebolda.  
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K 7. točki dnevnega reda 
Pregled prejetih pobud  

Tajnik odbora je predstavil prejet dopis s strani ga. Sušec in g. Ledinek glede zapore občinske 

ceste JP991991 v Latkovi vasi. O tej temi se je že seznanil tudi KO Latkova vas. 

G. Debelak je povedal, da se je KO seznanil z dopisom in da se kot je zapisano v Odloku o 

lokacijskem načrtu Območij L2 strinja, da se to izvede, ko bo končana gradnja na tem območju. 

Tajnik odbora je povedal, da so v takšnem smislu tudi odgovorili ga. Sušec in g. Ledinek. 

G. Škrabe je povedal, da je KO Latkova vas zapisal v svojem zapisniku, da se ta predvidena 

zapora izvede, ko bo gradnja na območju končana. 

 

 

 

 

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

Sklep št. 9:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil z dopisom ga. Sušec in g. 

Ledinek ter odgovorom Občine Prebold in mnenjem KO Latkova vas. 

  

 

 

K 11. točki dnevnega reda 
Razno 

 

Pod točko razno ni bilo druge razprave zato je predsednik sejo zaključil ob 20.55 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal: Simon Jan                          Predsednik 

Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 

Matjaž Dolinar l.r. 

 


