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       Krajevni odbor  Sv. Lovrenc
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ZAPISNIK

Krajevnega odbora Sv. Lovrenc, ki se je sestal na 4. seji v prostorih gasilskega doma Sv. 
Lovrenc 13. oktobra 2011, ob 19. uri.

Prisotni:
člani  krajevnega odbora (KO): 
prisotni: Dolinšek Danijel, Novak Ignac, Natek Marko, Marinc Janko, Jezernik Mojca, 
Herodež Boštjan, Stenovec Aleš
ostali prisotni: svetnik Žličar Ivan in župan Debelak Vinko 

Dnevni red:
1. Gramoz Brinar, Pranklin Ivan, Uplaznik Jože
2. Zajetje vodovoda Novak, Pranklin
3. Cesta kanalizacija?
4. Odmera ceste Jerg
5. Razno.

K/1
Gramoz Brinar, Pranklin Ivan, Uplaznik Jože
Potrebno je zagotoviti gramoz za nasutje cestišča.

K/2
Zajetje vodovoda Novak, Pranklin
Potrebno je urediti na izvoru zajetja pokrov ter ključavnico.

K/3
Cesta kanalizacija?
Odbor je seznanjen, da je gradnja kanalizacije v vasi zaključena v prihodnjih mesecih bo 
pričela z delovanjem.

K/4
Odmera ceste Jerg
Odbor je seznanjen z zahtevkom po odmeri in vrisu cestišča v smeri proti Pinter ter naprej 
proti Marinc.

K/5
Razno 

a.) Potrebno je urediti problem ob večjih nalivih na cestišču od (Marinc, Pinter) proti vasi, 
saj voda vedno nanese večjo količino gramoza na cestišče Sv. Lovrenc – Matke.



b.) Mojca Jezernik je izpostavila problem cestne ovire v smeri proti Mariji Reki, potrebno 
je podaljšati oviro zaradi prevelike izvedbe.

c.) Potrebno je postaviti novo oglasno desko na vasi.
d.) Potrebno je urediti bankine v smeri proti Zmet in naprej proti Preboldu, saj je promet 

zjutraj, ob povečani gostoti prometa, zaradi voženj otrok v vrtec otežen zaradi 
neurejenih bankin

e.) Potrebno je umiriti promet v vasi, predvsem hitrost (izpostavljen problem hitrosti v 
smeri Gmajna proti Matkam), cestna ovira v smeri Matk je učinkovito umirila promet 
le v smeri proti vasi. Župan je dejal, da bi občina lahko namestila začasne merilnike 
hitrosti, da se ugotovi dejansko stanje.

f.) Odbor je seznanjen z namero o umestitvi igral za najmlajše otroke po vaseh (primerno 
mesto v vasi je asfaltiran prostor pred gasilnim domom) vendar le ob ureditvi le tega 
(mreža ob vodi, ter urejen dostop do gasilnega doma – prehod za pešce).

g.) Odbor je seznanjen z odlokom o evidentiranju nevzdrževanih objektov - izpostavi se 
neurejen objekt (Pirnat), zaradi padanja snega na cestišče v zimskem času ter 
gospodarski objekt pri Golič, zaradi stekanja deževnice iz strehe direktno na cestišče 
ter nato po celem križišču. Zaradi tega prihaja do poledice v zimskem času.

Zapisal:                                                                                           Predsednik KO:
Herodež Boštjan                                                                     Dolinšek Danijel

Dostavljeno:
1 x Občina Prebold
1 x arhiv
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4. Odmera ceste Jerg
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K/1


Gramoz Brinar, Pranklin Ivan, Uplaznik Jože


Potrebno je zagotoviti gramoz za nasutje cestišča.


K/2


Zajetje vodovoda Novak, Pranklin


Potrebno je urediti na izvoru zajetja pokrov ter ključavnico.


K/3


Cesta kanalizacija?


Odbor je seznanjen, da je gradnja kanalizacije v vasi zaključena v prihodnjih mesecih bo pričela z delovanjem.


K/4


Odmera ceste Jerg


Odbor je seznanjen z zahtevkom po odmeri in vrisu cestišča v smeri proti Pinter ter naprej proti Marinc.


K/5


Razno 


a.) Potrebno je urediti problem ob večjih nalivih na cestišču od (Marinc, Pinter) proti vasi, saj voda vedno nanese večjo količino gramoza na cestišče Sv. Lovrenc – Matke.


b.) Mojca Jezernik je izpostavila problem cestne ovire v smeri proti Mariji Reki, potrebno je podaljšati oviro zaradi prevelike izvedbe.


c.) Potrebno je postaviti novo oglasno desko na vasi.


d.) Potrebno je urediti bankine v smeri proti Zmet in naprej proti Preboldu, saj je promet zjutraj, ob povečani gostoti prometa, zaradi voženj otrok v vrtec otežen zaradi neurejenih bankin


e.) Potrebno je umiriti promet v vasi, predvsem hitrost (izpostavljen problem hitrosti v smeri Gmajna proti Matkam), cestna ovira v smeri Matk je učinkovito umirila promet le v smeri proti vasi. Župan je dejal, da bi občina lahko namestila začasne merilnike hitrosti, da se ugotovi dejansko stanje.


f.) Odbor je seznanjen z namero o umestitvi igral za najmlajše otroke po vaseh (primerno mesto v vasi je asfaltiran prostor pred gasilnim domom) vendar le ob ureditvi le tega (mreža ob vodi, ter urejen dostop do gasilnega doma – prehod za pešce).


g.) Odbor je seznanjen z odlokom o evidentiranju nevzdrževanih objektov - izpostavi se neurejen objekt (Pirnat), zaradi padanja snega na cestišče v zimskem času ter gospodarski objekt pri Golič, zaradi stekanja deževnice iz strehe direktno na cestišče ter nato po celem križišču. Zaradi tega prihaja do poledice v zimskem času.
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