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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: 21.02.2022 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

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

2022, ki je bila v torek, 24. 08. 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 in župana g. Vinka Debelaka ter ugotovil sklepčnost z 

sedmimi prisotnimi člani odbora. Povedal je, da je bila seja sklicana 19.8.2021 nesklepčna ter 

da nekateri člani niso niti javili odsotnosti oziroma so jo sporočili tik pred sejo. Na seji 

19.8.2021 so bili prisotni poleg  Matjaža Dolinar, Franca Škrabe, Tanje Gostečnik in Irene 

Marinc še g. Milan Pečnik, g. Roman Jelen (PP Žalec), g. Peter Žurej (OŠ Prebold) in g. Gabrijel 

Možina (g. Janez Pikl). 

 

Navzoči člani: Matjaž Dolinar, Martina Jager, Branko Verk, Matija Jager, Janez Grenko, Tanja 

Gostečnik in Irena Marinc 

 

Odsotni opravičeno: Franc Škrabe, Janez Pikl, zunanja člana ga. Marjeta Kačič in g. Anton 

Venek  

Neopravičeno:  

 

Drugi prisotni: tajnik odbora  

 

Sprejem dnevnega reda 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov odbora. 

2. Potrditev dnevnega reda 7. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

3. Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

4. Varna pot v šolo 2021. 

5. Seznanitev s prejetim predlogom trase Državne kolesarske povezave DKP-G13. 

6. Pregled prejetih pobud: 

- vloga za izdajo soglasja za postavitev ograje ob JP993051 Hrastje 244,  

- predlog spremembe namembnosti ceste JP991952 Prebold – Sv. Lovrenc. 

7. Razno. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda 
 

Člani odbora po razpravi z 7 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep št. 1:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrdi dnevni red 7. seje Odbora za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
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K 3. točki dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

Zapisnik 6. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je predstavil tajnik odbora 

g. Jan. 

Tajnik odbora je podal pripombo k  4. točki zapisnika v katero naj se doda sklep: 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.  

 

Člani odbora po razpravi z 7 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep št. 2:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjuje Zapisnik 6. seje Odbora za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu z upoštevano pripombo v razpravi. 

 

K 4. točki dnevnega reda 
Varna pot v šolo 2021 

Predsednik odbora g. Dolinar povedal, da je bila kljub nesklepčnosti opravljena razprava glede 

prvega tedna šole in je povedal predlagane sklepe: 

1 . sklep: Akcija Varna pot v šolo se bo izvajala od srede 1.9.2021 do vključno torka 7.9.2021, 

ko bodo redarji prisotni od 7.05 do 7.35 in 11.50 do 13.30 ure. Redarje organizira ZŠAM 

Spodnje Savinjske doline, mesta namestitve so na prehodu regionalne ceste v Preboldu, 

krožišča v centru Prebolda pred OŠ Prebold, prehod pri vrtcu Prebold in novi prehod Pri Garni 

Sport hotelu Prebold.  

2. sklep: Člani odbora predlagajo nagrado za izvajanje preventivne akcije v višini 100,00 EUR 

po osebi.  

 

Člani odbora so po razpravi razpravi z 7 glasovi ZA sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep št. 3:  
Akcija Varna pot v šolo se bo izvajala od srede 1.9.2021 do vključno torka 7.9.2021, ko 

bodo redarji prisotni od 7.05 do 7.35 in 11.50 do 13.30 ure. Redarje organizira ZŠAM 

Spodnje Savinjske doline, mesta namestitve so na prehodu regionalne ceste v Preboldu, 

krožišča v centru Prebolda pred OŠ Prebold, prehod pri vrtcu Prebold in novi prehod Pri 

Garni Sport hotelu Prebold.  

 

Sklep št. 4:  
Člani Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predlagajo nagrado za izvajanje 

preventivne akcije v višini 100,00 EUR po osebi.    

 

K 5. točki dnevnega reda 
Seznanitev s prejetim predlogom trase Državne kolesarske povezave DKP-G13  

Tajnik odbora je na kratko predstavil traso kolesarske povezave, ki je predvidena od mostu čez 

Savinjo v naselju Šešče do konca Kaplje vasi kjer je meja z Občino Braslovče (Grajska vas). 

Projekt kolesarke povezave od Celja do Kamnika je bil izvzet iz Razvojne strategije SSD in je 

bil prevzet s strani Direkcije RS za infrastrukturo. DRSI je predvidel traso kolesarske povezave 

po obstoječih cestah in sicer v naseljih s talnimi oznakami in izven naselja na dodatnem voznem 

pasu za kolesarje (razširitev obstoječe ceste). Povzetek dogajanja je podal župan g. Debelak, ki 

je povedal, da delno so bile državne kolesarske povezave do Celja izvedene, morda bo tudi od 

celja do Vrbja ostalo pa je prevzela DRSI, ki je v video sestanku povedala, da denarja v 
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proračunu še nimajo zagotovljenega. Prvotno pripravljen načrt je predvideval potek kolesarskih 

povezav izven občinskih cest vendar se je zataknilo že pri pridobivanju služnosti s strani 

nekaterih lastnikov in potem tudi z DRSV, ki je zaustavil projekt zaradi predvidene gradnje na 

priobalnih zemljiščih rek in potokov.  

Ga. Gostečnik je predlagala, da naj Občina razmišlja samostojno in pripravi svoj lasten predlog 

rešitv ekolesarskih poti v Občini.  

 

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

Sklep št. 5:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s prejetim predlogom 

DKP –G13 vendar člani odbora menijo, da predlagana rešitev ni dolgoročno ustrezna in 

najbolj optimalna  

 

Sklep št. 6:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predlaga začetek aktivnosti na ureditvi 

kolesarskih poti v Občini Prebold (npr. Kaplja vas – Odelo, Kaplja vas – Šentrupert, Šešče 

– Sv. Lovrenc,...  

 

K 6. točki dnevnega reda 
Pregled prejetih pobud 

1. Vloga za izdajo soglasja za postavitev ograje ob JP993051 Hrastje 244;  

Tajnik odbora je predstavil zadevo, ki ni ravno pobuda ampak je vloga za postavitev ograje v 

varovalnem pasu občinske ceste in se dotika večih razprav na Odboru za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu. Vlagatelj je brez soglasja upravljavca občinskih cest že postavil zidano 

ograjo v varovalni pas občinske ceste ter naknadno vložil vlogo za izdajo soglasja ter se 

obvezal, da bo problematični del zidane ograje (letna kuhinja) odstranil. V vlogi za soglasje je 

zapisano, da bo ograja 1 m stran od ceste, ki po zakonu o cestah zajema asfaltno vozno površino 

+ bankino, pločnik ali naprave za odvodnjavanje ceste, po OPPN za navedeno območje pa se 

po tolmačenju upošteva 1 m od roba asfalta. Težava je zaradi sprejetega OPPN, ki predvideva 

odmik od ceste različen kot je zapisan v OPN občine Prebold.  

Župan g. Debelak je povedal, da je zelo pomembno, da se tudi na podlagi tega konkretnega 

primera v novem OPN jasno in nedvoumno zapiše pravila kaj in kako oziroma se ne sme graditi 

v varovalnih pasovih občinskih cest.  

 

Člani odbora po razpravi z 7 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep št. 7:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s prejeto vlogo. 

Upravljavec izda soglasje skladno z pravnimi podlagami izda ustrezno soglasje.  

 

2.  Predlog spremembe namembnosti ceste JP991952 Prebold – Sv. Lovrenc 

Tajnik odbora je predstavil pobudo g. Rajha za spremembo namembnosti ceste mimo Zmeta. 

Pobuda se nanaša na zaprtje ceste od domačije Zmet do naselja Soseska za motorni promet.  

 

Člani odbora po razpravi z 7 glasovi ZA sprejmejo naslednji sklep: 

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

predlaga, da se pobuda posreduje na KO Prebold – center in KO Sv. Lovrenc, ki naj 

podata svoje mnenje.  Ena merilna tabla za merjenje hitrosti se prestavi na lokacijo 

navedenega odseka ceste za namen štetja vozil. 

 



 

4 

K 7. točki dnevnega reda 
Razno 

 

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. 

 


