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KRAJEVNI ODBOR SVETI LOVRENC

  

Sv. Lovrenc

  

3312 Prebold

  

Št.dok.: 0329-8/2010-5

  

Sv. Lovrenc, 25.1.2011

  

  

Zadeva: zapisnik

  

Krajevni odbor Sv. Lovrenca se je sestal na 1. seji krajevnega odbora v prostorih gasilskega
doma Sv.Lovrenc 25.januarja 2011 ob 19 uri.

  

Dnevni red:

  

1.      Obravnava sprejetja občinskega proračuna

  

2.      Predlogi obravnave aktualnih zadev za KO Sv.Lovrenc
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3.      Razno

  

Prisotni:

  

-                      člani  krajevnega odbora (KO):

  

prisotni: Dolinšek Danijel, Stenovec Aleš, Novak Ignac, Natek Marko, Marinc Janko, Jezernik
Mojca

  

odsotni: Herodež Boštjan

  

ostali prisotni:

  

-                      župan občine Prebold g. Vinko Debelak

  

-                      svetnik: Žličar Ivan

  

  

a1) obravnavana je bila problematika ureditve cestišč in sicer ureditev ceste od pokopališča
Prebold do Trnovška, ureditev ceste od Brinar do Livka, ureditev ceste proti Dušak.

  

a2)  predstavljen je bil razpis za izgradnjo brezžičnega omrežja v občini Prebold.
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a3)   postaviti je potrebno znak »slepa ulica« na cesti Žohar – Igrišnik ter postaviti ogledalo   na
začetku oz. križišču te ceste.

  

a4) postaviti je potrebno ogledalo pri hiši Divjak, da bo varnejši promet iz smeri Pavlič – Marinc.

  

a5) ureditev reke Reke od izliva pri Bolski do gasilskega doma ter škarpiranje reke Reke pri
gasilskem domu do jezu.

  

a6)  z deli na kanalizaciji  se bo nadaljevalo takoj ko bo vreme primerno za nadaljevanje del.

  

a7) umestitev v plan proračuna obračališče za kamion za smeti v smeri proti Jurc.

  

a8) potrebna je izgradnja prehoda za pešce za prehod iz smeri Gmajna in iz centra vasi proti
gasilskemu domu ( predlagana trasa je vzporedno z leseno tablo Sv.Lovrenc in vogalom
gasilskega doma zaradi jasnega pregleda levo in desno, od vogala naprej pa izgradnja pločnika
proti parkirišču gasilskega doma)

  

  

Zapisal :                                                                                                                   Predsednik
KO:

  

Herodež Boštjan                                                                                                           Dolinšek
Danijel

  

Dostavljeno:
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1 x Občina Prebold

  

1 x arhiv
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