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OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-0001/2018-2 
Sv. Lovrenc, 31.1.2018 
 

ZAPISNIK 
 
Krajevni odbor Sv. Lovrenca se je sestal na 8. seji krajevnega odbora v prostorih 
gasilskega doma Sv. Lovrenc, 31. januarja 2018, ob 19. uri. 
 
Prisotni: 

člani  krajevnega odbora (KO): 
prisotni: Dolinšek Danijel, Herodež Boštjan, Petač Peter, Uroš Golič, Damjan 
Marinc, Vinko Brinar, Branka Kumer 
ostali prisotni: Vinko Debelak, Šribar Franc, Ocvirk Romana, Ocvirk Janez, 
Grenko Franc 
 

Prisotni so potrdili dnevni red. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov in potrditev 7.seje; 
2. Pridobivanje zemljišč pri projektu Obnova in širitev LC 4914011 z izgradnjo 

pločnika in JR na odseku Sv. Lovrenc - opekarna; 
3. Obravnava prošnje Pranklin za dostavo gramoza za posutje ceste; 
4. Razno. 
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Pregled sklepov in potrditev 7.seje; 
 
Člani KO Sv. Lovrenc se seznanijo in potrdijo zapisnik 7.seje. 
 

K/2 
 

Pridobivanje zemljišč pri projektu Obnova in širitev LC 4914011 z izgradnjo 
pločnika in JR na odseku Sv.Lovrenc - opekarna; 
 
Člani KO Sv. Lovrenc ter povabljeni lastniki zemljišč kjer bo potekala obnova cestišča 
se seznanijo z načrtovano traso ter se dogovorijo, da nimajo večjih pripomb na potek 
izgradnje pločnika in JR ter obnovo ter širitev cestišča.  
Dogovorjeno je, da se pred pričetkom del odmeri zemljišče potrebno za poseg ter uredi 
oz. izvede izravnava parcel ob cestišču. 
Na zemljišču Ocvirk Janeza se skozi ovinek postavi odbojna ograja. Ob zemljišču 
Ocvirk Romane se do prehoda oz. cestne ovire zgradi pločnik v zameno za zemljišče 
pa se uredi uvoz na njeno zemljišče. Po končanih delih se preuči možnost, da se na 
cestišču kjer hkrati po obeh straneh poteka pločnik, postavijo talne oznake za 
postajališče šolskega avtobusa. 
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Obravnava prošnje Pranklin za dostavo gramoza za posutje ceste; 
 
S strani občine se bo opravil ogled cestišča v pomladanskem času po končanem 
zimskem pluženju ter pripeljal material za nasip ceste. 
 

K/4 
 
Razno 
 

a.) Poškodovana škarpa pri mostu čez reko v gornjem delu Sv. Lovrenca. Ureditev 
škarpe se bo posredovala Nivoju, ki je pristojen za urejanje vodotoka. 

b.) Grenko Franca zanima stanje glede cestišča do njihovega doma. Župan mu 
poda informacijo, da trenutno čakamo na odgovor Kupčevih glede menjave 
zemljišča za cestišče.. 

c.) Peter Petač poda informacijo, da bi bilo dobro pri Kočevar označiti lokacijo 
hidranta, ki se nahaja na notranji strani žive meje. Ker pred živo mejo ni prostora 
za oznake trenutno ni rešitve za to. 

d.) Peter Petač izpostavi problem puščanja in napak na hidrantih. Župan mu 
odgovori naj obvestijo pristojne in vednost pošljejo dopis tudi na občino. 

e.) Hidrant pri opekarni se postavi nazaj v okviru del pri obnovi cestišča..   
f.) Župan prisotne seznani z aktualnimi dogajanji in načrti v Občini Prebold. 

 
 
 
 
 

Zapisal:         
Herodež Boštjan                                                                                                                                    

Predsednik KO 
Dolinšek Danijel 

 
 
 
 
Dostavljeno: 
1 x Občina Prebold 
1 x arhiv 


