KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 2/Z-14
Datum: 18.12.2014

ZAPISNIK
2. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v četrtek, 04.12.2014 s pričetkom
ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem mostu.

Prisotni člani Sveta KS: Dejan Cesar, Janko Metelko, Milan Klenovšek, Doris Kosar,
Ludvik Trebše.

Opravičeno odsotni: Aleksander File, Albina Potočnik.
Janko Metelko je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta.

K1)
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 5 članov sveta, kar pomeni, da je svet KS Loka sklepčen.
Janko Metelko je predlagal dnevni red, in sicer:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta KS Loka
3. Stanje tekočega računa KS Loka
4. Obravnava računov poslovanja od prejšnega sveta KS Loka
5. Obravnava novih izdatkov
6. Obravnava prošenj za finančno pomoč
7. Vodomer v Trubarjevem domu upokojencev Loka
8. Okrasitev trga
9. Prošnja za obdaritev predšolskih otrok za božička
10. Pluženje cest in posip
11. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K2)

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta KS Loka
Janko Metelko pove, da je obiskal g.Kačiča in si plaz ogledal in ga tudi slikal. Albina
Potočnik ga je poklicala in mu povedala, da podirajo sušilnico v Loki in bi material lahko
vozili v to »luknjo«. Predsednik je poklical Špitalarja, ki mu je razložil, da ta material ni
dober, ker je večinoma malta in je to premokro. Z njim se je tudi pogovarjal, da je ura bagra
60 eurov, naprava za zabijanje pa je še dražja. Tako se bo potrebno glede saniranja tega plazu
še pogovoriti, kaj se bo naredilo.
Milan Klenovšek pove, da za prekritje mrliške vežice eno ponudbo že ima, drugo pa še čaka.
Lončarju je predsednik povedal, da sta koordinatorja za pluženje snega Aleksander File in
Milan Klenovšek in naj se z njima pogovori glede pluženja.

K3)
Stanje tekočega računa KS Loka
Stanje tekočega računa KS Loka na dan 3.12.2014 je 27.754,00 evro-v.

K4)
Obravnava računov poslovanja od prejšnjega sveta KS Loka
Oglasiti se mora na občini pri g. Balohu, ker je še nekaj računov ostalo od prej in se mora tudi
dogovoriti z g. Racmanom glede njih (računa za Ivandič Zvoneta 630,00 EUR in 1.750,00
EUR).

K5)
Obravnava novih izdatkov
Špitalar je prinesel še drugo polovico računa za ograjo pri igrišču na Razborju v višini
3.623,40 evor-v.
K6)
Obravnava prošenj za finančno pomoč
Jurkovšek Poldi in Pipan Andrej sta dala prošnjo za cesto cca 500m, to je javna pot. Luka
Trebše predlaga, da se jim pomaga, vendar vsem enako, kateri zaprosijo za pomoč, ker cesto
potrebujejo saj hodijo v službo in šolo.
1. sklep
Bomo pomagali, vendar v kakšno količini se bomo še odločili, ko bomo videli kaj je bilo
na tej cesti narejeno glede s strani Ivandič Zvoneta.

Prišla je tudi prošnja za izgradnjo vodovoda Devce v Okroglicah. Imajo tudi 5 novih
interesentov, da se priklopijo na izgrajeni vodovod. Potrebno bi bilo nov zalogovnik vode saj
cevi so že zamenjane cca. 1000 m. Predsednik je rekel, da bo šel na občino h Kostevcu in se z
njim pogovoril glede tega. Dobro bi bilo tudi, da pripravijo finančno konstrukcijo, predračun
in se skliče sestanek na Okroglicah, kjer bo prišel tudi predsednik in se bodo dogovorili.

K7)
Vodomer v Trubarjevem domu upokojencev Loka
V Trubarjevem domu upokojencev bodo dali namesto 4 števcev enega skupnega. Kot lastnik
vodovoda je krajevna skupnost dolžna, da ga da. Tako smo se dogovorili, da števec kupimo
mi (1.700,00 evro-v) izgradnja pa je njihov strošek.
2. sklep
Kupi se števec za Trubarjev dom upokojencev.

K8)
Okrasitev trga
Potrebno je obrezati drevesa pri domu upokojencev, da bomo lahko obesili lučke. Poklicali
smo Vida Kožarja, kateri ima dvigalo in košaro. Obljubil je, da pride drugi teden in se to
uredi.

K9)
Prošnja za obdaritev predšolskih otrok za božička

Kulturno društvo Primož Trubar Loka, je dalo prošnjo za finančno pomoč za obdaritev otrok.
Otrok je 55 x 12,00 evro-v na otroka to znese 660,00 evro-v.
3. sklep
Odobri se finančna pomoč v višini 660,00 evro-v za obdaritev predšolskih otrok.

K10)
Pluženje cest in posip

Prijatelj je dal malo boljšo ponudbo vendar je Lončar rekel, da bi rajši hodil po pesek na CGP,
tako, da je potrebno vprašati še na CGP, kakšna je cena pri njih. Potrebno se je tudi dogovoriti
s Centrih Markom, če se lahko pesek kje skladišči, da ne bi bilo potrebno za vsak hodit v
Sevnica ga iskati.

K11)
Razno

Dobili smo pošto, da lahko oddamo predloge za Prešernovo nagrado. Predlog je bil, da bi
predlagali gospo Zoro Tavčar Rebula, saj je domačinka in je zelo veliko del že napisala.
4. sklep
Za Prešernovo nagrado se predlaga gospo Zoro Tavčar Rebula.
Potrebno je prerazporediti sredstva, ker na nekaterih kontih primanjkuje sredstev.
Dogovorili smo se, da se iz konta 13030 vzamejo sredstva v skupni višini 1.600,00 eurov in
se jih prerazporedijo v višini 500 EUR na konto 60030, v višini 300 EUR na konto 60031 in v
višini 800 eurov na konto 41200. Za te prerazporeditve se napiše sklep ter se ga pošlje na
Občino Sevnica.

Tu je še potrebno napisati glede plana za 2015
Sestanek je bil zaključen ob 22.45 uri.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

