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OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-0034/2019-2 
Sv. Lovrenc, 20. 11. 2019 
 

ZAPISNIK 
 
Krajevni odbor Sv. Lovrenca se je sestal na 3. seji krajevnega odbora v prostorih 
gasilskega doma Sv. Lovrenc, 14. novenbra 2019, ob 19. uri. 
 
Prisotni: 

člani  krajevnega odbora (KO): 
prisotni: Herodež Boštjan, Petač Peter, Žličar Ivan, Svet Oprešnik Saša, 
Golenač Andrej, Žibrat Vesna 
ostali prisotni: Vinko Debelak, Karol Lobnikar, Nikolaj Korbar 
odsotni:  Marinc Damjan 
 

Prisotni so potrdili dnevni red. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2.seje ter pregled realizacije preteklih sklepov; 
2. Prometna varnost: izgradnja hitrostnih ovir, ureditev neustreznega parkiranja ob 

cesti 
3. Kanalizacija proti Petač; 
4. Poplavna varnost; 
5. Ureditev cest 
6. Razno. 

 
K/1 

 
Pregled sklepov in potrditev 2. seje 
 
Člani KO Sv. Lovrenc se seznanijo in potrdijo zapisnik 2.seje. 
 

- Pri pregledu realiziranih sklepov je bilo ugotovljeno, da občina krajevnemu 
odboru do 3. seje ni posredovala situacije načrtovanih ureditev. V zvezi s tem 
je Župan predstavil aktualno stanje na projektu državne kolesarske povezave. 
Trenutno je v izvedbi razpis za pridobitev izdelovalca DGD/PZI dokumentacije. 
Na podlagi omenjene dokumentacije bodo znane dokončne rešitve poteka nove 
kolesarske povezave. Župan je izpostavil problematiko pridobivanja zemljišč za 
izvedbo projekta. Naknadno je Župan predsedniku KO dne, 16.11.2019 
posredoval prezentacijo projekta, ki v organizaciji DRSI za vse deležnike 
potekala dne 15.11.2019 na Dobrni,  

- podrobnejši opis realizacije drugih sklepov in novih dogovorov se nahaja v 
nadaljevanju zapisnika 

 
 



2 od 3 

 

K/2 
 

Prometna varnost 
 
V zvezi s prometno varnostjo v kraju in realizacijo slepa iz 2. seje krajevnega odbora, 
kjer je bilo dogovorjeno, da se najkasneje do začetka novega šolskega leta, torej do 
septembra 2019 izvedejo otoki za umirjanje hitrosti, je bilo iz strani Župana pojasnjeno, 
da je bila na terenu preverjena izvedljivost otoka. Ugotovljeno je bilo, da za izvedbo 
take rešitve za umirjanje prometa ob vhodu v kraj, zaradi obcestne pozidave ni dovolj 
prostora, saj cestišča ni mogoče razširiti. Zato je bilo dogovorjeno, da se najkasneje 
do meseca maja 2020 na vpadnicah v kraj izvede hitrostna ovira v obliki ležečih 
policajev. Iz smeri Dolenja vas – Sv. Lovrenc ter Šešče – Sv. Lovrenc ) 
Poleg tega je Župan predstavil tudi možnost nadzora hitrosti z radarskim merjenjem, 
ki bi ga občasno izvajala skupna medobčinska redarska služba, s katero pa zaenkrat 
občina še nima urejenih pogodbenih razmerij. 
Prometno varnost v kraju poslabšujejo tudi neustrezno urejena parkiranja ob dovozih 
in na dvoriščih hiš ob glavni cesti skozi vas (nasproti Adamič, Golič) ter nepreglednost 
ceste zaradi zasajenih cipres. Dogovorjeno je bilo, da se z odborom za infrastrukturo 
izvede ogled problematike na terenu, ter da se na občinski cesti zarišejo talne označbe, 
ki bodo jasne razmejevale mejo območja cestnega telesa s privatnimi dvorišči. 
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Kanalizacija proti Petač - Grenko 
 
Župan je pojasnil, da je PZI za kanalizacijo že naročen.  
Krajevni odbor Županu predlaga, da se sočasno s posodobitvijo nizko napetostnega 
omrežja izvede še javna razsvetljava na dveh območjih, kjer še to ni urejeno in sicer 
na lokaciji Grenko in na lokaciji Grešak. 
 

K/4 
Poplavna varnost 
 
Na zadnjem krajevnem odboru je bilo, da Občina pošlje na ARSO dopis/elektronsko 
sporočilo s katerim pozove ARSO k pregledu plazu pri zgornjem jezu (nasproti 
"Jurčeve domačije"). Župan je pojasnil, da je bil dopis poslan (predsednik KO ga ni 
dobil v vednost) ter da je opravil pregled stanja z rečnim nadzornikom.  
V primeru, da opažamo, da zaradi neurejenih brežin vodotokov, ostalih ureditev na 
vodotokih ter zarasti prihaja do poslabšanja poplavne varnosti, lahko krajani oz. lastnik 
zemljišča z dopisom v katerem opišemo problematiko sami pozovemo Direkcije za 
vode RS, območno enoto Celje k ogledu stanja na terenu. Rečni nadzornik za naše 
območje je g. Andrej Pajk. 
Predstavnik gasilcev je opozoril, da je za izboljšanje poplavne varnosti pred vdorom 
meteornih voda potrebno izvajati redno čiščenje meteorne kanalizacije. Predsednik KO 
pa je opozoril na to, da opaža da se vodotoki in obvodni prostor zasipavajo z ostanki 
gradbenega materiala. V zvezi s tem ni bil sprejet noben sklep.  
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Ureditev cest 
 

Cesta Dolinšek - Razpotnik še ni sanirana po spomladanskih neurjih. Župan je pojasnil, 
da se bo na omenjeni cesti ohranjalo prevoznost, večje sanacije pa niso predvidene. 
Izpostavljeno je bilo vprašanje, kdaj je predvideno asfaltiranje dovozne ceste do 
domačije Golenač. Predlagano je bilo, da se v proračunu za prihodnje leto predvidijo 
tudi sredstva za asfaltiranje poti do domačije. 
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Razno 
 

a.) Predsednik KO je opozoril na smeti okoli športnega parka v Sv. Lovrencu. 
Dogovorjeno je bilo, da gasilci opozorijo športno društvo, ki upravlja z igriščem, 
da so dolžni skrbeti za urejenost igrišča in odvoz smeti. 

. 
b.) Hidrant na Cigoncih; že vrsto let opozarjamo, da se je pred leti hidrant na 

Cigoncah odstranil, lokacija, kjer je stal pa zasula. Zaradi hiš na Cigoncah in 
okolice je hidrant na tem območju nujno potrebno postaviti nazaj. Občina mora 
kontaktirati odgovorne, da ga nemudoma postavijo nazaj. 

 
 
 
 
 

Zapisala:         
Vesna Žibrat                                                                                                                                    

Predsednik KO 
Herodež Boštjan 

 
 
 
 
Dostavljeno: 
1 x Občina Prebold 
1 x arhiv 


