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OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta 0329-2/2016 

Sv. Lovrenc, 2.12.2015 
 

ZAPISNIK 

 

Krajevni odbor Sv. Lovrenca se je sestal na 5. seji krajevnega odbora v prostorih gasilskega 

doma Sv. Lovrenc, 2. decembra 2015, ob 19. uri. 

 

Prisotni: 

člani  krajevnega odbora (KO): 

prisotni: Dolinšek Danijel, Herodež Boštjan, Petač Peter, Uroš Golič, Damjan Marinc, 

Vinko Brinar 

ostali prisotni: Vinko Debelak, Kupec Boris, Vinko Petek, Žager Jožica, Pavšer Irena, 

Dragar Olga 

odsotni: Branka Kumer 

 

Prisotni so potrdili dnevni red. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled sklepov in potrditev 4.seje; 

2. Odvzem gramoza iz deponije za zimsko službo; 

3. Dopis krajanov, glede plačila stroškov; 

4. Nasip ceste Brinar - Huš; 

5. Razno. 

 

K/1 

Pregled sklepov in potrditev 4.seje; 

Člani KO Sv.Lovrenc se seznanijo in potrdijo zapisnik 4.seje. 

 

K/2 

Odvzem gramoza iz deponije za zimsko službo; 

Župan nas seznani, da je prišlo do nedogovorjenega odvzema gramoza namenjenega za 

zimsko službo, za potrebe športne sekcije PGD Sv.Lovrenc za nasutje dovoza pred igriščem. 

Župan pove, da naj v bodoče obvestijo občino in bo občina zagotovila primeren material tako 

pa so nasuli material kateri ni primeren za nasutje dovoza. Hkrati pa je zimska služba ostala 

brez materiala za posipanje. 

K/3 

Dopis krajanov, glede plačila stroškov;  

Ponovno smo se seznanili z dopisom dela krajanov Sv.Lovrenca, kateri je na občino oz. do 

župana prispel z enoletno zamudo od oddaje dopisa. Krajani podajo svoje mnenje do 

samovoljne prestavitve javne razsvetljave na pobudo ga.Igrišnik s strani podjetja Elmis. 

Župan krajane seznani, da je občina plačala samo naročena dela za postavitev javne 

razsvetljave. Dodatnega dela za sporno prestavitev občina ni plačala. 
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K/4 

Nasip ceste Brinar - Huš; 

Župan se strinja, da je potrebno cestišče urediti in da bo občina zagotovila ustrezen material 

za nasutje. 

 

Razno 

 

a.) Cestna ovira na gmajni ni ustrezno označena. Občina bo cestno oviro označila. 

b.) Na delu cestišča v Sv.Lovrencu (Golič – Elmis) še ni javne razsvetljave. Boris Kupec 

pojasni, da bo tudi ta del urejen, ko rešijo določene probleme z električno napeljavo. 

c.) Boštjan Herodež na pobudo staršev poda pobudo, da se poleg ureditve pločnika do 

igrišča uredi tudi manjše postajališče za avtobus, saj je v tem delu vasi precejšnje 

število otrok kateri bi želeli uporabljati šolski avtobusni prevoz. Občina bo to možnost 

preučila. 

d.) Boštjan Herodež želi izvedeti zakaj na področju parkirišča pred gasilnim domom še 

vedno ni ograje. Občina je zagotovila, da bo financirala ograjo že pred leti, če jo bodo 

člani PGD Sv.Lovrenc postavili. Manjkajoči del škarpe nikakor ne more biti izgovor 

za nepostavitev ograje saj se na asfaltiranem delu vsakodnevno zbirajo otroci. 

Predstavnik PGD Peter Petač bo odgovor poiskal na naslednji seji PGD Sv.Lovrenc. 

e.) Izpostavi se problem hitrosti avtomobilov skozi vas, predvsem mimo gasilnega doma. 

Občina je odprta za predloge kako omejiti hitrost. 

f.) Peter Petač nas seznani z načrtom PGD Sv.Lovrenc, da bodo v vasi dodatno postavili 

še dve omarici za cevi ob hidrantu. Hkrati pa želi, da se čimprej uredi in postavi 

hidrant na ''cigoncah''.   

 

 

 

 

 

Zapisal:         

Herodež Boštjan                                                                                                                                    

Predsednik KO 

Dolinšek Danijel 

 

 

 

 

Dostavljeno: 

1 x Občina Prebold 

1 x arhiv 


