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KRAJEVNI ODBOR 

SVETI LOVRENC 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-8/2010 
Sv. Lovrenc, 19.2.2013 
 

ZAPISNIK 

 

Krajevni odbor Sv. Lovrenca se je sestal na 6. seji krajevnega odbora v prostorih gasilskega 

doma Sv. Lovrenc, 19. februarja 2013, ob 19 uri. 

 

Prisotni: 

- člani  krajevnega odbora (KO): 

prisotni: Dolinšek Danijel, Herodež Boštjan, Natek Marko, Marinc Janko, Jezernik 

Mojca, Stenovec Aleš 

odsotni: Novak Ignac 

 

- ostali prisotni: svetnik Žličar Ivan in predstavnica TD Prebold – Klavdija Kač 

ostali odsotni: Vinko Debelak, Boris Kupec 

 

Prisotni so potrdili dnevni red. 

 

Dnevni red: 

 

1. Predstavitev vasi Sv. Lovrenc na tržnici 

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

3. Problematika makadamske ceste Brinar - Livk 

4. Vodno zajetje Franklin 

5. Razno. 

 

K/1 

 

Predstavitev vasi Sv. Lovrenc na tržnici 

Predstavitev vasi na tržnici bo predvidoma 20.4.2013 med 8. In 11. uro zjutraj. 14 dni prej se 

razpošljejo letaki po gospodinjstvih na katerih bomo zaprosili vaščane za prispevke v obliki 

izdelkov ali denarja za nakup predstavitvenih artiklov. 

 

K/2 

 

Ureditev mesta za obračanje (odvoz smeti) Grenko - Geršak 

Cestišče bi občina ob soglasju lastnikov zemljišč ob cesti razširila vendar ni pristanka 

lastnikov zemljišč ob cesti za širitev ceste. Predlagamo, da pomaga pri posredovanju tudi 

občina. 

 

K/3 

 

Problematika makadamske ceste Brinar - Livk 

Glede makadamske ceste Brinar – Livk ni novih informacij o ureditvi. 
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Vodno zajetje Franklin 

Ni novih informacij o ureditvi zajetja. 

 

K/5 

 

Razno 

 

a.) Boštjan Herodež izpostavi neurejenost pločnikov v zimskem času, pločniki so 

zametani z spluženim snegom in snegom nametanim s kidanjem na pločnik. S tem je 

onemogočena varna hoja peščev. Ko Sv. Lovrenc sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep 1: 

S strani občine je potrebno pločnike očistiti, takoj ko je to mogoče. Čiščenje naj 

bo redno. 

 

b.) Boštjan Herodež poda pobudo, da se v smeri Gmajna – igrišče, izgradi pločnik do 

igrišča. S tem bo postala pot otrok do igrišča bistveno varnejša, hkrati pa se bo s 

pločnikom onemogočilo divjanje avtomobilov, katerim bo pločnik z robnikom 

onemogočil sekanje ovinka in voznike prisilil v počasnejšo vožnjo. KO Sv. Lovrenc 

sklene: 

 

Sklep 2: 

Občina Prebold naj umesti v načrte, izgradnjo pločnika v smeri Gmajna. 

 

c.) Boštjan Herodež sprašuje, kdo in zakaj je naročil postavitev merilnik hitrosti pri 

gasilskem domu. Obljuba s strani občine je bila, da se merilnik postavi v smeri proti 

Matkam na klancu ali vrhu klanca. Rezultati meritev na križišču ne morejo biti 

verodostojen pokazatelj prehitre vožnje skozi vas, saj večina na tem mestu upočasni 

zaradi ovinka oz. ustavi, zaradi zavijanja levo ali desno. KO Sv. Lovrenc sklene:  

 

Sklep 3: 

Občino se pozove, da se merilnik postavi na dogovorjeno mesto, v smeri proti 

Matkam na klancu ali vrhu klanca. 

 

d.) Boštjan Herodež sprašuje, zakaj na zapisnike, vprašanja in sklepe KO Sv. Lovrenc, 

odbor ne dobi pisnega odgovora s strani Občine Prebold. Brez povratnih informacij 

lahko odbor le opozarja vedno na iste probleme (odvoz smeti Grenko – Geršak, cesta 

Brinar - Livk, vodno zajetje, kanalizacijski jašek Rojnik,…) Odbor prosi, da se na 

zapisnike, Občina odzove v pisni obliki in zagotovi povratne informacije krajevnemu 

odboru. 

 

e.) Boštjan Herodež poda pobudo, da se v vasi namestijo otroška igrala. Odbor sklene: 

 

Sklep 4: 

Otroška igrala se namestijo ob nogometnem igrišču Sv. Lovrenc ali ob gasilnem 

domu. Občina naj umesti v načrt izgradnje igral in, ko bodo zagotovljena 

namenska sredstva pozove odbor, da se postavijo igrala. 
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f.) Marko Natek poda pobudo, da se na križišču od cerkve proti Natek postavi ogledalo, 

saj je zaradi ostrega križišča in visokega nasada onemogočen varen dostop na cesto 

Sv. Lovrenc – Dolenja vas.  

 

Sklep 5: 

Odbor pozove občino, da ogledalo postavi. 

 

g.) Priključni jašek za priklop na kanalizacijo, ki je bil s strani občine obljubljen za vsako 

gospodinjstvo, še vedno ni zgrajen do gospodinjstev pri Rojnik. Jašek se nahaja 20 m 

pred zemljiščem v lasti Rojnikovih in bi za dostop in priključitev potrebovali 

dovoljenje lastnika zemljišča na katerem stoji jašek. 

 

h.) Cestna tabla, ki nakazuje zoženje cestišča še vedno ni umaknjena v smeri Šešče – Sv. 

Lovrenc. 

 

 

 

Zapisal:         

Herodež Boštjan                                                                                                                                    

Predsednik KO 

Dolinšek Danijel 

 

 

 

 

Dostavljeno: 

1 x Občina Prebold 

1 x arhiv 

 


