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    OBČINA PREBOLD 
       Krajevni odbor  Sv. Lovrenc 
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold  
: (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05 

 

Št. dokumenta: 0329-8/2010 

Sv. Lovrenc, 18.5.2012                  

 

ZAPISNIK 

 

Krajevni odbor Sv. Lovrenca se je sestal na 5. seji krajevnega odbora v prostorih gasilskega 

doma Sv. Lovrenc, 17.maja 2012, ob 20 uri. 

 

Dnevni red: 

1. Ureditev mesta za obračanje (odvoz smeti) Grenko - Geršak 

2. Problematika makadamske ceste Brinar - Jug 

3. Poročilo čistilne akcije 

4. Razno. 

 

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  
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Ureditev mesta za obračanje (odvoz smeti) Grenko - Geršak 

Po besedah župana ni problemov z obračanjem smetarskega vozila, večji problem za 

smetarski avtomobil ter ostala vozila je preozko cestišče. Cestišče bi občina ob soglasju 

lastnikov zemljišč ob cesti razširila. Potreben je dogovor s Sonjo Kupec, ki je lastnik večine 

zemljišča ob cesti. 
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Problematika makadamske ceste Brinar - Jug 

Glede makadamske ceste Brinar – Jug ni novih informacij o ureditvi. 
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Poročilo čistilne akcije 

Čistilna akcija je uspela, izpostavljen je problem preslabe udeležbe, predvsem mladih. 

Udeleženci so nabrali za eno prikolico smeti. 
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Razno  

a.) Na ovinku v smeri Šešče – Sv. Lovrenc je potrebno odstraniti gradbeno tablo za 

izgradnjo kanalizacije, popraviti ali urediti je potrebno tablo za naselje, ki je bila ob 
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prometni nesreči poškodovana (ukrivljena), namestiti je potrebno cestno ograjo ob 

cestišču ter namestiti varnostne stebričke zaradi sekanja ovinka, odstraniti je potrebno 

tablo za zožanje cestišča. 

b.) V ulici proti Igorju Novaku je potrebno namestiti tablo – slepa ulica, saj se vozniki 

motijo na poti proti Mariji reki in zavijajo napačno. 

c.) Potrebno je postaviti novo oglasno desko na vasi. Župan zagotovil, da bo v kratkem 

postavljena. 

d.) Odlagališče gradbenega materiala in nasutje ob cesti na Cigoncah bo sanirano v 

kratkem je dejal župan. 

e.) Glede umiritve hitrosti na cesti Sv. Lovrenc – Matke bo v kratkem nameščen merilec 

hitrosti, da se ugotovi dejansko stanje. 

f.) Prehod za pešce in pločnik do gasilskega doma se po besedah župana prične urejati v 

kratkem. 

g.) S 1.6. se pobira smeti povsod. 

h.) Nujno je potrebno urediti bankine in cestišče od pokopališča proti  

 

 

 

Zapisal:         

Herodež Boštjan                                                                                                                                    

Predsednik KO 

Dolinšek Danijel 

 

                  

 

      

 

Dostavljeno: 

1 x Občina Prebold 

1 x arhiv 


