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KRAJEVNI ODBOR 

SV. LOVRENC 

www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@obcinaprebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dok.: 0329-9/2015 

Datum: 4.4.2015 

 
ZAPISNIK 

3. seje KO Sv. Lovrenc, ki je bila v petek, 4. aprila 2015, ob 20. uri v prostorih gasilskega doma Sv. 

Lovrenc.  

Prisotni člani: predsednik Danijel Dolinšek, Uroš Golič, Branka Kumer, Peter Petrač, Vinko Brinar, 

Damjan Marinc 

Ostali prisotni: svetnik Aleš Stenovec, Ivan Žličar, Igor Novak 

Odsotni: tajnik Boštjan Herodež, župan Vinko Debelak 

 

Dnevni red:  

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje;  

2. Čistilna akcija – predvidena 11.4.2015, v slučaju slabega vremena prestavljena na 18.4.2015;  

3. Postavitev spominske table na kapeli Matere Božje v Sv. Lovrencu;  

4. Razno. 

 

Po čakanju na prihod g. župana, je sejo odprl in tudi vodili predsednik Danijel Dolinšek. Po 

sprejemu dnevnega reda so člani sveta prešli na 1. točko dnevnega reda, in sicer na pregled sklepov 

zadnje seje in potrditev zapisnika. 

 

K 1. točki 

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje 

 

Sklep št. 1 

K zapisniku 2. seje ni bilo pripomb in je tako potrjen. 

 

K 2. točki 

Čistilna akcija – predvidena 11.4.2015, v slučaju slabega vremena prestavljena na 18.4.2015 

 

Sklep št. 2 

Čistilna akcija bo potekala 11. 4. 2015. Zbor je ob 8. uri pred gasilskim domom Sv. Lovrenc. 

 

K 3. točki 

Postavitev spominske table na kapeli Matere Božje v Sv. Lovrencu 

Na grobo je bila predstavljena zgodovina okrog kapele Matere Božje v Sv. Lovrencu. Večina 

prisotnih se je strinjala, da takšen napis na tem objektu ni primeren in da je sporočilo lahko napačno 

interpretirano in lahko vrže slabo luč na zapisane na tabli, na vas in vaščane. Po mnenju prisotnih je 

v vasi verjetno še veliko takšnih, ki bi lahko bili upravičeni do postavitve podobne table zaradi 

podobnih zaslug na kakšnem drugem mestu. O postavitvi table na kapelo Matere Božje se izvede 

glasovanje z dvigom rok. Večina članov je proti. 

 

Sklep št. 3 

Spominska tabla se na kapelo ne postavi. 
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K 4. točki 

 

Razno 

Izrazi se zaskrbljenost glede mostu na gornjem polju. Most je trenutno še nepoškodovan, lahko pa 

se zgodi, da naslednje večje povodenj brežina ne bo zdržala in bodo tako na mostu nastale 

poškodbe, kar bo pomenilo večji finančni vložek za sanacijo mostu. Predlaga se, da se sanira nastala 

škoda na brežinah okoli mostu. 

 

Seja je bila končana ob 20.45 uri. 

 

             

      

Zapisal : 

Uroš Golič 

Predsednik KO 

Danijel Dolinšek 

 


