
 

 

 

1 

 

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: 29.07.2022 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

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

2022, ki je bila v sredo, 10. 03. 2022 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, župana g. Vinka Debelaka in ostale goste ter ugotovil 

sklepčnost z šestimi prisotnimi člani odbora.  

 

Navzoči člani: Matjaž Dolinar, Branko Verk, Matija Jager, Tanja Gostečnik, Irena Marinc in 

Janez Pikl in zunanja člana ga. Marjeta Kačič in g. Lampret (PP Žalec nadomešča g. Antona 

Venek) 

 

Ostali navzoči:  

 

Odsotni opravičeno: Franc Škrabe, Martina Jager, Janez Grenko   

Neopravičeno:  

 

Drugi prisotni: Župan Vinko Debelak, Predsednika KO Prebold g. Miha Zagoričnik in KO Sv. 

Lovrenc g. Boštjan Herodež, ga. Sonja Stergar in tajnik odbora  

 

Sprejem dnevnega reda 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov odbora. 

2. Potrditev dnevnega reda 8. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

3. Potrditev zapisnika 7. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

4. Prometna varnost v naselju Soseska. 

5. Poročilo PP Žalec o stanju varnosti v Občini Prebold. 

6. Poročila merilnih tabel; Kaplja vas, Dolenja vas-Odelo, Latkova vas in Sv. Lovrenc. 

7. IpoP – šolska ulica. 

8. Pregled projektov na področju občinskih cest v letu 2022. 

9. 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 8. seje Odbora za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
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K 3. točki dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 7. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

Zapisnik 7. seje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je predstavil tajnik odbora 

g. Jan. 

Tajnik odbora je podal informacijo glede izdanega soglasja za postavitev ograje v naselju 

Hrastje. Soglasje je bilo izdano skladno z določili OPPN-ja in sicer za postavitev ograje ne manj 

kot 1,0 m stran od roba asfalta.  

 

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

Sklep št. 2:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjuje Zapisnik 7. seje Odbora za 

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

 

K 4. točki dnevnega reda 
Prometna varnost v naselju Soseska  

Predsednik odbora g. Dolinar povedal, da so bili k mnenju glede želja in zahtev stanovalcev 

naselja Soseska pozvani KO Sv. Lovrenc in KO Prebold. K predstavitvi mnenj je pozval oba 

prisotna predsednika KO. 

G. Zagoričnik je povedal, da je KO o tej temi razpravljal ter da so na podlagi vseh informacij 

ter situacije sestavili predlog, da bi se izvedla (vsaj poizkusno) enosmerna ureditev ceste. 

G. Herodež je povedal, da so se tudi člani KO Sv. Lovrenc o tej temi pogovarjali ter, da so 

mnenja deljena. Na koncu so sprejeli sklep, da v primeru, da ima Občina strokovno utemeljen 

razlog za spremembo prometnega režima, naj ga predstavi in potem tudi izvede. 

Predsednik odbora je k besedi povabil še prisotno svetnico OS ga. Stergar, ki tudi stanuje v tem 

naselju. 

Ga. Stergar je povedala, da so stanovalci imeli sestanek na katerem je bil prisoten tudi župan. 

Povedala je, da je naselje Soseska zelo zrastla in da se je promet zjutraj ter popoldne res zelo 

povečal. Hitrostne ovire ne zaležejo, cesto pa uporabljajo tako za službo, šolo, vrtec in tudi za 

kar tako. Stanovalci so predlagali zaprtje ceste od kapele do Zmeta ali vsaj enosmerna cesta. 

Župan je povedal, da so cesto pred veliko leti zgradili ravno občani Sv. Lovrenca in takrat 

naselje Soseska še ni obstajala kot danes. Da bi cesto sedaj zaprli gotovo ni ustrezno. Obstaja 

še en predlog in sicer, da bi se čez Mele izvedle še tri, štiri hitrostne ovire, ki bi zmanjšale 

interes vožnje osebnih vozil. 

G. Lampret iz PP Žalec je podal mnenje, da bi ureditev enosmerne ceste in dodatne hitrostne 

ovire zagotovo lahko zelo izboljšali prometno varnost na navedenem odseku ceste. 

G. Pikl je predlagal, da bi promet v konicah omejili z dodatno prometno signalizacijo, ki bi za 

čas prometnih špic prepovedala promet v eno smer. 

 

 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.  
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Člani odbora po obširni razpravi z 5 glasovi ZA in 1 glasom proti sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep št. 3:  
Člani Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjujejo predlog za postavitev 

prometne signalizacije v naselju Soseska v času prometnih konic; časovna zapora prometa 

iz smeri Sv. Lovrenca proti Preboldu od 6.00 do 8.00 in iz Prebolda proti Sv. Lovrencu od 

13.00 do 15.00 ure. Prometna signalizacija bo stala na začetku naselja Soseska in v 

križišču v Sv. Lovrencu (odcep proti Račk).  

 

Sklep št. 4:  
Člani Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrjujejo postavitev dveh 

hitrostnih ovir v naselju Sv. Lovrenc – že označene lokacije pri GD in na začetku naselja 

iz smeri Lapur.    

 

K 5. točki dnevnega reda 
Poročilo PP Žalec o stanju varnosti v Občini Prebold  

Predsednik odbora je povabil predstavnika PP Žalec g. Lampreta, da predstavi poročilo. 

G. Lampret je povedal, da je bilo v preteklem letu manj prometnih nesreč (17; 6 manj kot v letu 

2020), z manj poškodbami in nobene nesreče ni bilo s smrtnim izidom. Vzroki so klasični, 

nepravilna stran-smer vožnje, razni premiki, neprilagojena hitrost in neupoštevanje prednosti. 

Na regionalni cesti proti Mariji Reki je bilo v 2021 enako število prometnih nesreč kot v letu 

2020, vzroki pa so nepravilna smer - stran vožnje, neprilagojena hitrost in neupoštevanje 

prednosti. Izvajali so se skupni nadzori z prometno policijo in tudi izdali so se ukrepi predvsem 

voznikom enoslednih motornih vozil. Problem je alkohol, ki je bil še vedno v veliki meri 

prisoten pri povzročiteljih prometnih nesreč. Na območju občine Prebold so v letu 2022 

obravnavali 224 kršitev prometnih pravil.  

Ga. Gostečnik je vprašala kako je z št. prometnih nesreč na krožišču v Dolenji vasi, ki je bilo 

zgrajeno za izboljšanje prometne varnosti. 

G. Lampret je povedal, da natančnega podatka oziroma analize nima.  

Župan je povedal, da se je o tem krožišču že pogovarjal s PP Žalec, da bi skupaj z prometno 

policijo in DRSI poizkusili najti možnosti dodatne prometne signalizacije s katero bi povečali 

varnost krožišča. Druga želja Občine Prebold pa je tudi ureditev prehoda za pešce na regionalni 

cesti pri križišču z Sosesko. Občina Prebold želi ureditev semaforiziranega prehoda za pešce. 

Člani odbora so vprašali predstavnika PP kako je z družino Karalić. G. Lampret je povedal, da 

je bilo kar nekaj dogodkov zaradi družine Karalić in da bo v prihodnosti potrebno na tem 

področju resneje ukrepati.  

 

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

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

varnostni problematiki v Občini Prebold.   

 

K 6. točki dnevnega reda 
Poročila merilnih tabel; Kaplja vas, Dolenja vas-Odelo, Latkova vas in Sv. Lovrenc  

Tajnik odbora je povedal, da so v predanem gradivu za vse lokacije priložena poročila iz katerih 

je razvidno, da niti ni bilo velikih prekoračitev hitrosti je pa število vozil dokaj veliko.  

Merilna tabla iz Kaplje vasi naj se prestavi v Dolenjo vas, da meri v smeri iz Kaplje vasi v 

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

Sklep št. 6:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil s poročili merilnih tabel 

v Občini Prebold.   

 

 

K 7. točki dnevnega reda 
IpoP – šolska ulica 
Predsednik je pozval tajnika odbora, da predstavi točko. 

Tajnik je povedal, da je občina prejela vabilo, da bi uvedla območje varnih prihodov v šolo. S 

tem bi se spodbudilo k več peš prihodom otrok v šolo. Po pregledu spletne strani bi se v 

Preboldu lahko takšno območje lahko uredilo le pred OŠ Prebold od hotela do krožišča. Akcija 

bi trajala pet dni (člani odbora so si ogledali spot Ipop, ki predstavlja območje varnih prihodov 

v občini Solkan).  

 

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

Sklep št. 7:  
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je seznanil z vabilom in potrjuje 

prijavo na vabilo, ki ga skupaj izvedeta OU občine in OŠ Prebold.     

 

 

K 8. točki dnevnega reda 
Pregled projektov na področju občinskih cest v letu 2022 

Tajnik odbora je predstavil aktivne projekte na področju občinskih cest skladno z tabelo v 

gradivu. 

Pločnik Šešče se finalizira in bo končan v mesecu aprilu 2022. 

Rekonstrukcija Gaj – R2 se bo izvedla predvidoma do konca junija 2022. 

Rekonstrukcija odseka ceste Lokavc – Brda in pločnik Matke je predvidena do konca meseca 

avgusta 2022. G. Zagoričnik je dal predlog za ureditev manjkajočega pločnika mimo starega 

zaklonišča v Preboldu. 

Asfaltiranje prečne ulice v naselju Smrekovina in pred tem izvedba meteorne kanalizacije je 

predvideno do konca maja 2022. 

Rekonstrukcija ceste nad Lobnikarjem se bo izvedla v primeru ostanka sredstev pri drugih 

projektih. 

Želja pa je še ureditev jaškov v Dolenji vasi in ureditev bankine na Lapurju mimo čistilne 

naprave. 

 

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 z projekti na področju 

cest.  

OU preveri možnost postavitve svetilke JR na mostu čez potok Kolja v Šeščah.      

 

 

K 9. točki dnevnega reda 
Razno 

G. Herodež je vprašal kako je z kolesarsko povezavo čez Prebold. Predsednik mu je odgovoril, 

da je bilo to povedano že pri potrditvi Zapisnika 7. seje, da ni ničesar novega. 
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Tajnik odbora je predstavil še eno zadevo, ki jo je pripravila sodelavka in sicer Predlog za 

izvedbo aktivnosti v Evropskem tednu mobilnosti 2022. Občina Prebold naj bi se ponovno 

prijavila in sicer v času med 16.9. in 22.9.2022. Predlog je predstavljen odboru v razmislek in 

če bi se kdo želel akciji pridružiti. Morebitne predloge lahko člani odbora pošljejo kar na 

Občino Prebold. Na splošno člani odbora podpirajo izvedbo akcije. 

 

G. Pikl je povedal, da so ga obvestili novi stanovalci v centru Prebolda, da še niso prejeli 

soglasja za postavitev ograje in ogledala. Tajnik odbora je povedal, da bo soglasje izdano.  

 

 

 

Pod točko razno ni bolo več predlogov zato je Predsednik sejo zaključil ob 20.25 uri. 

 

 

Zapisal: Simon Jan                          Predsednik 

Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 

Matjaž Dolinar l.r. 

 


