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KRAJEVNI ODBOR 

SVETI LOVRENC 

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 

Št. dokumenta: 0329-0008/2018-2 

Sv. Lovrenc, 12. 9. 2018 
 

ZAPISNIK 

 

Krajevni odbor Sv. Lovrenca se je sestal na 9. seji krajevnega odbora v prostorih gasilskega 

doma Sv. Lovrenc, 12. septembra 2018, ob 19. uri. 

 

Prisotni: 

člani  krajevnega odbora (KO): 

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

ostali prisotni: Vinko Debelak, Bizjak Tina, Ristovski Ljudmila, Golič Marija, Ocvirk 

Slavica,  

odsotni: Kumer Branka, Vinko Brinar, Damjan Marinc 

 

Prisotni so potrdili dnevni red. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled sklepov in potrditev 8.seje; 

2. Igrišče Sv. Lovrenc – Gmajna (nenapovedane prireditve); 

3. Ureditev ceste (zožanje) od kapelice (Skočaj) do Golič Marije; 

4. Vloga za postavitev dveh hitrostnih ovir mimo stanovanjske hiše Sv. Lovrenc 71; 

5. Razno. 

 

K/1 

Pregled sklepov in potrditev 8.seje; 

 

Člani KO Sv. Lovrenc se seznanijo in potrdijo zapisnik 7.seje. 

 

- Izgradnja cestišča in pločnika je končana, potrebno je še vrisati talne oznake za 

avtobusno postajališče v smeri Matk 

- Ureditev škarpe pri mostu v gornjem delu Sv. Lovrenc ni bila izvedena kljub 

posredovanju občine podjetju Nivo 

- Menjava zemljišč z družino Kupec je v teku. 

- Ob obnovi cestišča na Gmajni se ni uredil hidrant!  
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Igrišče Sv. Lovrenc – Gmajna (nenapovedane prireditve); 

 

Na pobudo prebivalcev gornjega dela Sv. Lovrenca – gmajna, predstavi Boštjan Herodež 

problem hrupa zaradi nočnega kaljenja miru ob vikendih na igrišču Sv. Lovrenc ter smetenju 

okolice ob teh najemih. Za izpostavo problema pa so se prebivalci odločili predvsem zaradi 

dogodka sredi poletja, ko se je na igrišče ob 6.uri zjutraj preselilo dogajanje iz prireditve Nature 

sound festivala, kar je imelo za posledico kaljenje miru. Za sabo pa so udeleženci pustili pravo 
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opustošenje na igrišču predvsem pa ob igrišču. Zaradi navedenih dogodkov prebivalci 

zahtevamo od odgovornih in upravljalca igrišča, da se v bodoče na igrišču podobni dogodki ne 

odvijajo več ter, da se zagotovi red in mir tudi ob vikend uporabi brunarice na igrišču. 

 

Izpostavi se tudi problem uporabe igrišča za vaške otroke. Igrišče je ob rednih vikend najemih 

brunarice nedostopno lokalnemu prebivalstvu oz. vaškim otrokom. Menimo, da je igrišče v lasti 

in možnosti uporabe predvsem lokalnemu prebivalstvu, domačim otrokom ter lokalnemu 

nogometnemu društvu ob njihovih treningih ter tekmah. Nikakor pa ne more biti ob najemu 

brunarice zunanjemu najemniku nedostopno prebivalcem Sv. Lovrenca. Menimo, da mora biti 

igrišče na voljo v prvi vrsti vaškim otrokom, šele nato je lahko na razpolago ostalim 

udeležencem (najemnikom brunarice). 

Zaradi neudeležbe upraviteljev brunarice, se problem ponovno izpostavi na naslednji seji 

gasilskega društva. 
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Ureditev ceste (zoženje) od kapelice (Skočaj) do Golič Marije; 

 

Okoliški prebivalci izpostavijo problem vožnje mimo njihovih prebivališč v smeri Skočaj – 

Golič in obratno. Problem je v divjanju udeležencev v prometu predvsem pa je izpostavljen 

problem velikih kmetijskih strojev (traktorjev), ki zaradi velike bližine stanovanjskih stavb in 

ostalih objektov ob velikih hitrosti vožnje mimo ustvarijo velik tlak kar povzroča poškodbe na 

objektih predvsem ostrešju, fasadah in zidovih. 

Za naveden problem ne najdemo ustrezne rešitve saj zožitev cestišča ni možna, s postavitvijo 

hitrostnih ovir pa bi povzročili še dodatne probleme ob zaviranju (tresenje tal ter hrup). 

 

Problem imajo tudi ob tem cestišču, saj imajo ob dežju nenehno poplavljanje dvorišča z 

meteorno vodo, ki se steka po cestišču in žlebov stanovanjskih ter gospodarskih objektov. 

Župan jih seznani, da je v teku izdelava robnikov ob cestišču ter, da se bo pozvalo lokalno 

prebivalstvo k ureditvi izlivov meteorne vode. 

 

Podana je tudi ideja k možnosti dviga celotnega križišča od kapelice do gasilnega doma za 

povečanje varnosti v prometu ter omejitev hitrosti vožnje.  
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Vloga za postavitev dveh hitrostnih ovir mimo stanovanjske hiše Sv. Lovrenc 71; 

 

Bizjak Tina poda informacije o njihovih težavah s prometom mimo njihovega prebivališča 

zaradi divjanja udeležencev v prometu. Prav tako nas seznani, da je njihov otrok v letošnjem 

letu že imel prometno nesrečo na tem odseku cestišča. 

Želi, da se mimo njihovega prebivališča izgradi hitrostna ovira. 

 

Dogovori se, da občina izgradi hitrostno oviro, ker ni boljše rešitve za omejitev hitrosti na tem 

delu cestišča. V prihodnosti poda župan idejo o nakupu radarskih semaforjev, kateri bodo ob 

preseganju dovoljene hitrosti prehitre voznike upočasnili ob prižigu rdeče luči na cestišču. 
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Razno 

 

a.) Župan prisotne seznani z aktualnimi dogajanji in načrti v Občini Prebold. 

 

 

 

 

 

Zapisal:         

Herodež Boštjan                                                                                                                                    

Predsednik KO 

Dolinšek Danijel 

 

 

 

 

Dostavljeno: 

1 x Občina Prebold 

1 x arhiv 


