KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka:
Datum:

1/Z-10
21.12. 2010
ZAPISNIK

1. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v
četrtek 9.12.2010, s pričetkom ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne
skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Danijel Bevc, Ludvik Cesar, Milan Jurgl, Doris Kosar, Marija
Kožar, Milan Klenovšek, Alojz Močnik, Boštjan Ostrovršnik, Jože Racman (predsednik),
Peter Zupanc.
Opravičeno odsotni: /
Dnevni red:,
1. Sprejem plana dela za leto 2011 in 2012
2. Razno

Predsednik Sveta KS Loka Jože Racman je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta in
predlagal dnevni red 1. seje, ki je bil soglasno sprejet.
K 1)
Vsi člani Sveta KS Loka so z gradivom dobili plan dela za leto 2011 in 2012, tako so že doma
pregledali kakšen naj bi bil plan dela. Na seji sveta pa je predsednik skupaj s člani pregledal
in obrazložil posamezne točke. Najbolj pomembna postavka je bila investicijsko vzdrževanje
in gradnja cest. Predsednik je povedal, da je na sestanku z županom bilo največ govora o tej
postavki. Župan Občine Sevnica g.Srečko Ocvirk je obljubil, da bo za ureditev javnih poti
nakazal 45.000,00 EUR, mi pa moramo to razdeliti na različne ceste. Dokončati je potrebno
preplastitev ceste Ruski most – Razbor, urediti je potrebno cesto na Pleš in dokončati JR na
Bregu. Te investicije so prioritetne, je pa potrebno urediti tudi nekaj drugih cest. V plan dela
za leto 2011 in 2012 se vpišejo še naslednje ceste, saj so prošnje za ureditev že podane,:
 cesta mimo gasilskega doma na Bregu proti družinam Štigl, Prosenc in Jenčič
 cesta proti Felicijan Antonu na Bregu
 cesta proti Kosar Doris v Šentjurju na polju
 cesta proti Oder Antonu in Cvibovšek v Račici
 cesta proti Smešnik Jožetu v Žirovnici
 cesta proti Bobera Adolfu v Račici
in še druge ceste katere so potrebne popravila.
Sprejet je bil
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SKLEP ŠT. 1:
Svet KS Loka sprejme plan dela za leto 2011 in 2012.
»ZA« so glasovali vsi člani sveta tako, da je bil sklep soglasno sprejet.

K 2)
Alojz Močnik je povedal, da se je tudi cesta proti njegovi hiši razpokana in udrta in bi jo bilo
potrebno sanirati. Potrebno bi bilo tudi postaviti varovalno ograjo od Kraševca naprej cca.40
m. Povedal je tudi, da je zelo slabo vzdrževanje cestnega podjetja na cesti proti Radežu, saj je
to občinska cesta. Kdo bi lahko to sprožil naprej, da bi bolje čistili.
Predsednik mu odgovori, da lahko kar on sam, saj je član sveta KS Loka.
Alojz Močnik še pove, da v Radežu slaba voda. Pri njih je oporečna saj jo je dal pregledati. V
Radežu je tako, da je več manjših hranilnikov vode in so leta 2007 imeli sestanek glede tega
in jih je večina bila za to, da bi se naredil skupni vodovod za vse. Problem je edino to, da je
kraj Radež razgiban. A. Močnik predlaga, da bi naredil anketo, katero bi poslal po
gospodinjstvih in bi z njo izvedel ali imajo dobro vodo, če jo imajo dovolj in če bi šli zraven v
ta projekt, da bi se naredil skupni vodovod.
Doris Kosar je povedala, da bo v letu 2011 PGD Breg praznoval 60 let delovanja in prosi, če
bi se lahko finančno pomagalo izpeljati obletnico.
Predsednik je povedal, da bomo tako kot smo pomagali vsem društvom bomo tudi njim.
Predsednik je še povedal, da je potrebno izvoliti novega koordinatorja za pluženje v KS Loka.
Predlog za novega koordinatorja je Milan Jurgl. Vsi so glasovali za .
Sprejet je bil
SKLEP ŠT. 2:
Svet KS Loka sprejme novega koordinatorja Milana Jurg za pluženje v KS Loka.
»ZA« so glasovali vsi člani sveta tako, da je bil sklep soglasno sprejet.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
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Zapisala:
Blažka Fabjančič

Overovitelj:
Boštjan Ostrovršnik

Predsednik Sveta KS:
Jože Racman
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