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OBČINA PREBOLD 

Št. dok.: 0329-0006/2020-1 
Sv. Lovrenc, 21. 6. 2021 
 

ZAPISNIK 
 
Krajevni odbor Sv. Lovrenca se je sestal na 5. seji krajevnega odbora v prostorih 
gasilskega doma Sv. Lovrenc, 14. junija 2021, ob 19. uri. 
 
Prisotni: 

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

 
Prisotni so potrdili dnevni red. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4.seje ter pregled realizacije preteklih sklepov; 
2. Prometna varnost v vasi 
3. Kolesarska pot 
4. Poplavna varnost ter urbanistični nadzor v vasi – novo naselje 
5. Družabni prostor za otroke – igrala 
6. Seznanitev z aktualnimi razmerami v vasi ter v občini 
7. Razno. 
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Pregled sklepov in potrditev 4.seje; 
 
Člani KO Sv. Lovrenc se seznanijo in potrdijo zapisnik 4.seje. 
 

- Pri pregledu realiziranih sklepov je bilo ugotovljeno, da ni bil realiziran sklep 
zadnjega sestanka, da se na vpadnici v kraj iz smeri Šešče – Sv. Lovrenc izvede 
hitrostna ovira v obliki ležečih policajev.  

- podrobnejši opis realizacije drugih sklepov in novih dogovorov se nahaja v 
nadaljevanju zapisnika 
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Prometna varnost v vasi 
V zvezi s prometno varnostjo je bilo iz strani Župana pojasnjeno, da bo kot ukrep za 
umiritev hitrosti postavljen stacionarni radar pri gasilskem domu ter, da je bil na odboru 
za infrastrukturo obravnavan predlog za postavitev hitrostnih ovir na vpadnicah v kraj 
v obliki ležečih policajev. Župan KO naknadno obvesti z odločitvijo odbora za 
infrastrukturo glede postavitev hitrostnih ovir v Sv. Lovrencu. 
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Ureditev cest 
 

• Na cesti čez Mele je nujna sanacija plazovite brežine, saj bo sicer cesta kmalu 
postala nevarna za vožnjo zaradi možnosti zdrsa brežine in ceste. Podan je bil 
predlog, da se pred celovito sanacijo takoj vzpostavijo začasni ukrepi, ki bi 
preprečevali nadaljnje poškodbe na brežini ter cestišču. Predlog je bil, da se 
začasno cesto zaščiti z zagatnicami ter zasutjem spranega dela brežine med 
zagatnicami in brežino. 

• G. Lobnikar je opozoril na urejanje in vzdrževanje obstoječe cestne 
infrastrukture ter izpostavil ureditev bankine na cesti od kmetije Račk proti Sv. 
Lovrencu. 

• Podan je bil predlog, da se sanira plaz na cesti Livk Golenač na način, da se 
vgradi železniške pragove, ki bi jih podpirali železni tramovi. 

• Župan je prisotne seznanil, da je bilo izvedeno asfaltiranje poti in dovozne 
ceste do domačije Golenač. 
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Kolesarska pot  
Župan je prisotne seznanil z aktualnim stanjem na projektu državne kolesarske 
povezave. Predsednik KO je podal mnenje, da je potek trase po obstoječi cesti 
problematičen, saj ta že v sedanjem profilu ne zagotavlja zadostne širine za izvedbo 
pločnikov za pešce. Prav tako je prisotne seznanil z nasprotovanjem lastnikov zemljišč 
ob obstoječi cesti, da bi se jim za izvedbo kolesarske poti odvzeli še dodatni deli 
zemljišč. Zaradi problematike pridobivanja zemljišč za je predvideno, da bo DRSI 
zemljišča za izvedbo kolesarske steze kupovala vnaprej. Časovnica realizacije 
projekta zaenkrat še ni znana, projekt je sicer uvrščen v državni proračun za prihodnja 
leta. Dogovorjeno je bilo, da Župan na DRSI pridobi zadnjo situacijo poteka trase ter 
jo posreduje KO.  
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Poplavna varnost ter urbanistični nadzor v vasi – novo naselje 
 

• Župan je prisotne seznanil je na DRSV v pripravi načrt ureditve brežine 
vodotoka reke na potezi od gasilskega doma do jezu. 

 

• Novo naselje pod Zmetom: predvidena je zamenjava obstoječega neutrezno 
dimenzioniranega prepusta na stičišču javne poti, jarka in zemljišča Zmet. Prav 
tako je predvideno, da se obstoječi potok očisti, ter da se odstrani cevitev 
vodotoka v spodnjem delu golf igrišča, ki povzroča zastajanje meteorne vode 
ob večjih nalivih.  

• Na javni poti mimo Vedenikov in Završnikov je predvidena ureditev kanalizacije. 
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Družabni prostor za otroke – igrala 
Podan je bil predlog za ureditev igral in košarkarskega igrišča na območju športnega 
igrišča. Ugotovljeno, je bilo, da je del športnega igrišča v zasebni lasti. Zato mora 
občina najprej urediti lastništvo. V zvezi s tem je bil sprejet sklep, da občina pristopi k 
aktivnostim za pridobitev potrebnih zemljišč. V naslednji fazi se pristopi k ureditvi 
asfaltiranih površin za košarkarsko igrišče in postavitvi igral za otroke. 
 

K/6 in K/7 
 
Seznanitev z aktualnimi razmerami v vasi ter v občini in Razno 
 
 

a.) Župan je prisotne seznanil tudi z aktualnim stanjem v občini Prebold in plani za 
naprej.  

b.) Na predlog predstavnika gasilcev g. Igorja Novak je bilo sklenjeno, da se vabila 
na krajevni odbor pošiljajo tudi na naslov PGD Sv. Lovrenc in sicer: 
pgdsv.lovrenc@gmail.com. 

 
 
 
 
 

Zapisala:         
Vesna Žibrat                                                                                                                                    

Predsednik KO 
Herodež Boštjan 

 
 
 
 
Dostavljeno: 
1 x Občina Prebold 
1 x arhiv 


