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OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta 0329-9/2015 

Sv. Lovrenc, 3.2.2015 
 

ZAPISNIK 

 

Krajevni odbor Sv. Lovrenca se je sestal na 2. seji krajevnega odbora v prostorih gasilskega 

doma Sv. Lovrenc, 3. februarja 2015, ob 19. uri. 

 

Prisotni: 

- člani  krajevnega odbora (KO): 

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

ostali prisotni: Vinko Debelak, Golavšek Marjan, Stenovec Aleš, Žličar Ivan, Kočevar 

Luka 

odsotni: Branka Kumer, Vinko Brinar 

 

Prisotni so potrdili dnevni red. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled sklepov in potrditev 1.seje; 

2. Škarpa pri gasilskem domu Sv.Lovrenc; 

3. Ureditev lastništva ceste Pranklin; 

4. Razno. 

 

K/1 

Pregled sklepov in potrditev 1.seje; 

Člani KO Sv.Lovrenc se seznanijo in potrdijo zapisnik 1.seje. 

K/2 

Škarpa pri gasilskem domu Sv.Lovrenc  

Ugotovi se, da se zadeva deli na dve problematiki.  

Prva je varnost otrok in ostalih, zaradi nedokončane škarpe ob gasilnem domu ter neobstoječe 

varnostne ograje. Sklep: škarpa se poveže (izravna) ter se postavi ograja v dolžini gasilnega 

doma in parkirišča. Sredstva zagotovi občina, delo opravijo krajani oz. člani gasilskega 

društva. 

Drug problem je protipoplavna varnost zaradi neobstoječe škarpe proti jezu. Sklep: zaradi 

kompleksnosti problema, birokracije ter visokih stroškov se zadeva ureja z ARSO.  

 

K/3 

Ureditev lastništva ceste Pranklin 

Cestišče proti Pranklin je potrebno najprej odmeriti ter urediti lastništvo nad odmerjeno cesto. 

Šele kasneje je mogoče urejati asfaltiranje cestišča. 
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Razno 

 

a.) Župan seznani člane odbora, da je v načrtu v letošnjem letu ureditev lastništva na 

obnovljeni cesti ter pločniku proti Gmajni. Hkrati je v načrtu nadaljnja odmera v širini 

obstoječega cestišča ter ureditev lastništva naprej proti igrišču, kjer je v načrtu pločnik 

do igrišča, ter cestišče do križišča Šešče – Matke. 

b.) Cestišče Skočaj – Kupec se ureja na lastništvu. 

c.) Podana je pobuda, da se označbe na prehodih za pešce v vasi standardizirajo, nekateri 

prehodi so označeni drugi niso. Priporočena bi bila označba v smeri boljše opazljivosti 

prehoda za pešce ( tabla, osvetlitev, mačja očesa,…)  Hkrati se opozori na vidljivost 

pričetka pločnika v smeri iz Dolenje vasi. Sklene se, da bo občina uredila, da se bo 

pričetek pločnika bolje opazil. 

d.) Poljska cesta proti Savinji je precej uničena. Sklene se, da občina zagotovi material za 

nasutje na lokaciji na Gmajni, uporabniki poljske poti bodo s tem materialom sami 

uredili poljsko pot. 

 

 

 

Zapisal:         

Herodež Boštjan                                                                                                                                    

Predsednik KO 

Dolinšek Danijel 

 

 

 

 

Dostavljeno: 

1 x Občina Prebold 

1 x arhiv 


