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

2/Z-11
15.03. 2011
ZAPISNIK

2. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v torek
1.3.2011, s pričetkom ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti,
Loka 51, Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Doris Kosar, Ludvik Cesar, Marija Kožar, Alojz Močnik, Peter
Zupanc, Milan Klenovšek, Danijel Bevc, Boštjan Ostrovršnik, Jože Racman.
Opravičeno odsotni: Milan Jurgl.
Dnevni red:,
1. Pregled sklepov 1. seje Sveta KS Loka in potrditev zapisnika
2. Sprejem poslovnega poročila za leto 2010
3. Obravnava prošenj in vlog za pomoč
4. Razno
Predsednik Sveta KS Loka Jože Racman je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta in
predlagal dnevni red 2. seje, ki je bil soglasno sprejet.
K 1)
Predsednik Sveta KS Loka Jože Racman je podal pregled realizacije sklepov in zapisnika 1.
seje Sveta KS Loka. Pripombo na zapisnik je imel Alojz Močnik, da ni bil omenjen pod
pravilno točko dnevnega reda. Predsednik je predlagal potrditev zapisnika v obliki, kot so ju
člani Sveta KS Loka dobili skupaj z gradivom za 2. sejo Sveta KS Loka.
Sprejet je bil
SKLEP ŠT. 1:
Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta KS Loka.
»ZA« je glasovalo osem članov sveta , »PROTI« pa je glasoval en član sveta.

K 2)
Vsi člani Sveta KS Loka so z gradivom dobili poslovno poročilo za leto 2010, tako so že
doma pregledali poročilo. Na seji sveta pa je predsednik Jože Racman je skupaj s člani
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pregledal in obrazložil posamezne točke. Glede na stanje izvedenih del in porabljenega
denarja lahko zadovoljni na takšno poslovanje.
Sprejet je bil
SKLEP ŠT. 2:
Svet KS Loka sprejme poslovno poročilo za leto 2010.
»ZA« so glasovali vsi člani sveta tako, da je bil sklep soglasno sprejet.
K 3)
Predsednik Sveta KS Loka najprej prebere vsako prošnjo:
- Aktiv žena Loka prosi za finančno pomoč pri delovanju društva. Odobri se 250,00
EUR– vsi za
- Vodovodni odbor Šentjur na polju prosi za finančno pomoč pri izgradnji novega
vodovodnega zajetja, katero bo potem tako močno, da se bo lahko vgradilo tudi
hidrante za požarno vodo. Večino bodo prispevali krajani, prosijo pa tudi za pomoč
KS Loka.Odobri se 3.500,00 EUR - vsi za
- Krajani kraja Zagradec – Jelša prosijo za asfaltiranje ceste cca.440 m. Ko bodo
sredstva naredijo pripravljalna dela sami, KS Loka pa asfalt – vsi za
- Primož Pinoza prosi za pesek za cesto po kateri se vsak dan vozijo v službo. Milan
Klenovšek predlaga, da se potem cesta še povalja, da ne bo peska odneslo že po prvem
nalivu. Odobri se 2 tovornjaka peska – vsi za
- Anton Oder tudi prosi za pesek za cesto. Do Cvibovška je potrebno pripeljati pesek,
naprej pa ga je potrebno samo poravnati. Predsednik pove, da je potrebno izkopati tudi
nekaj korenin, ker cesta pelje skozi gozd – vsi za
- Pavel Prebejšek tudi prosi za pesek za cesto. Odobri se tri tovornjake peska – vsi za
- Vladimir Zevnikar tudi prosi za pesek za cesto. Odobri se tri tovornjake peska – vsi za
- Ivan Škrut prosi za pesek. Odobri se en tovornjak peska – vsi za
- PGD Loka prosi KS Loka, da bi plačevali kontrolo vode 2x letno, katero vozijo tistim
krajanom katerim primanjkuje vode – vsi za
- PGD Loka prosi tudi za prispevek za nakup gasilske avtocisterne. Odobri se 4.000,00
EUR – vsi za
- Glede na povišanje življenskih stroškov predlagamo povišanje cene vode v Loki in
Račici za 5% - vsi za
- Ludvik Cesar predlaga, da bi se postavila ograja na enem delu ceste na Malo brezo,
kateri je zelo nevaren – vsi za
Sprejet je bil
SKLEP ŠT. 3:
Svet KS Loka sprejme vse predlagane prošnje.
»ZA« so glasovali vsi člani sveta tako, da je bil sklep soglasno sprejet.
K 4)
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Predsednik Jože Racman pove, da je potrebno urediti potok, kateri teče mimo hiše Janka
Lapornika, saj ob vsakem malo večjem nalivu poplavi kletne prostore.
Potrebno bi bilo urediti tudi račičanski graben. Narediti bi bilo potrebno peskolove pri
Primožiču in Racmanu, saj je pri zadnjem hujšem nalivu poplavilo cesto in nekaj hiš v Račici.
Krajani so že spraševali kdaj bodo pometali ceste. Povedali so, da začnejo s pometanjem po
15.3., ker je prej še možna poledica.
Zaradi nepreglednosti na pokopališču v Loki je prišlo lansko leto do prometne nesreče. Ta del
si je ogledal g.Gobec iz Občine Sevnica in ugotovil, da je potrebno sanirati brežino, katera
zastira pogled na glavno cesto. Sanirali bodo cestno podjetje, plačnik pa bo Občina Sevnica.
Alojz Močnik pove, da so dali v pregled vodo na vodnih virih na Zavratah in pri Taškarjevem
vodnem viru. Predlaga tudi, da bi se dala pregledati voda na izviru, če je tam neoporečna
potem je napaka nekje vmes.
Doris Kosar sprašuje kaj je z javno razsvetljavo v Šentjurju in Bregu, ker ni dokončana.
Zemeljska dela so končana vendar ni vse postavljeno. Nekje so celo jame tako, da je zelo
nevarno, da ne bi kdo padel notri.
Jože Racman pove, da je izvajalcu Vladu Pompetu bilo plačano, samo dokončati mora.
Doris Kosar še pove, da bi krajani v Šentjurju in Bregu radi imeli zbor krajanov, enkrat aprila
meseca.
Predsednik odgovori, da lahko samo naj povejo datum pa bo prišel.
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.
Zapisala:
Blažka Fabjančič

Overovitelj:
Boštjan Ostrovršnik

Predsednik Sveta KS:
Jože Racman
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