KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 4/Z-15
Datum: 15.2.2015
ZAPISNIK
6. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v torek, 26.5.2015 s pričetkom ob
19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Aleksander File, Janko Metelko, Milan Klenovšek, Doris Kosar,
Albina Potočnik, Ludvik Trebše, Franja Strniša, Ljubomir Šinkovec, Peter Zupanc,
Opravičeno odsotni: Dejan Cesar in Franja Strniša.
Ostali prisotni: Božidar Beci in Hermina Šantej (člana sveta občine Sevnica).
Janko Metelko je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta.

K1)
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 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 5. seje sveta KS Loka
3. Obravnava realizacije sklepov prejšnih sej
4. Seznanitev s projekti KS Loka
5. Obravnava prošenj za finančno pomoč
6. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K2)
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta KS Loka

Hermina Šantej prinese en predračun za cesto Koteski-Maček-Šantej, dva pa še čaka.
Zapisnik sprejet.

K3)
Obravnava realizacije sklepov prejšnih sej
Streha na mrliški vežici na Razborju je gotova, končni znesek je 6.525,00 evra.

K4)
Seznanitev s projekti KS Loka
Glede ceste gradišče Zgonec so imeli sestanek. Doris pove, da imajo tri predračune:
- Špitaler Vinko = 25.595,00
- Selič Branko =21.432,00
- Gradnje d.o.o. =28.426,00
Na sestanku so se strinjali, da bo delal Špitaler. Posamezniki naj bi dali po 1.000,00 in tam je
6 družin, po nekaj naj bi prispevali tudi drugi uporabniki (lastniki gozda, zemlje...), pa občina
naj bi prispevala in krajevna skupnost. Prošnjo bi lahko poslali tudi na sklad za gozdove.
Predsednik predlaga, da bi se za to cesto prispevalo 12.000,00 in se za to tudi sprejme sklep.
Sklep, za cesto se prispeva 12.000,00 evrov, če občina prispeva asfalt.

Predsednik pove, da so imeli sestanek z društvi, kjer so obravnavali probleme.
Glede onesnaževanja pri Savi bomo napisali dopis ribičem, da se postavijo table
Čiščenje okolice, Aleks je bil določen za organiziranje podiranja dreves nad prostori KS Loka
in to so tudi uredili.
Aavtobusna postaja v Loki bo postavljena pri prostorih kmetijske zadruge v Loki, saj so
vprašali avtobusne prevoznike za mnenje in so rekli da je tam dovolj prostora. Predlog je tudi
bil, da bi se zelenica pri kapelici zmanjšala in bi s tem pridobili tudi kakšen parkirni prostor.
Za to bi bilo potrebno dobiti krajinarja, da to pregleda in predlaga kako bi se naredilo,
Steklo na mrliški vežici v Šentjurju še niso zamenjali, čeprav smo predračun plačali. Luka
Trebše naj pokliče steklarstvo Mlakar,
Marko Centrih z ekipo in Cvetka Ostrovršnik so odstranili in poravnali grobove na
pokopališču Loka katere so lastniki odpovedali,
Primož Pinoza je dal prošnjo za asfaltiranje ceste, sami so pripravljeni prispevati 5.000,00
predračun pa je za 28.000,00 evrov. Obravnavali bomo naslednjič,
CGP je dal ponudbe glede popravila in asfaltacije cest. Asfaltacija ceste na Plešu 46.000,00
evro-v, popravilo muld 1.500,00 evro-v, asfaltacija križišča pri avtobusni postaji Breg 968,00
evro-v, v Čelovniku popravilo ceste 1.093,00 evro-v, asfaltacija ceste proti Simoni Seljak
5.600,00 evro-v. Obiskati je potrebno Vero Urgl, da poda predloge kaj bi se naredilo s to
cesto, ker se vdira in ona je bila nadzorna pri izgradnji te ceste na Čelovniku.

Glede ureditve ceste proti Mekotam. Na občini so povedali, da ta cesta ni vrisana in je zato ne
urejajo, ker se ta cesta uporablja na lastno odgovornost.
Ljubomir Šinkovec pove, da po tej cesti prideš do vodohrana in tudi do črpališča za Račico,
zato bi bilo potrebno urediti to cesto vsaj do tam in tudi urediti peskolove. Pogovarjali so se
že z Zvonetom Ivandičem, kateri je povedal, da mu naj dostavijo skico in bo dal predračun.
Dobiti je potrebno nekoga, da bo naredil projekt.
Cesta proti Hočevar Silvi je bila popeskana in povaljana. Pripeljalo se je 10 kamionov.
(1.200,00 evrov).
Na trgu v Loki smo s pomočjo gasilcev zamenjati hidrant.
Plaz proti Koritniku bomo obravnavali drugič.

K5)
Obravnav prošenj za finančno pomoč

Prošnje za finančno pomoč:
− aktiv žena Breg, prošnja za delovanje društva
− ŠKTD Breg, prošnja za delovanje društva
− Lovska družina Loka, za delovanje društva, saj bodo praznovali 70 let
Sklep, vsakemu društvu se dodeli 200,00 evro-v.

K6)
Razno

Izpostavljen je bil problem glede vzdrževanja električnih lučk na pokopališčih. Zvone Kranjc
ima pogodbo glede tega že od vsega začetka, vendar nima nobenega cenika, tako da računa
uporabnikom kar tako kot se mu zazdi. Potrebno se je z njim dogovoriti, da bo izdal cenik
kateri bo potem za vse enak in da se tudi obnovi pogodba, ker je ta že zastarana.
Luka Trebše - koliko denarja se lahko porabi za obnovo igrišča v Loki. Predsednik pove, da
naj naredi okvirni predračun za obnovo in novo igrišče na mivki cca12.000,00 evro-v ter se
predstavi županu, da pove koliko bo prispeval, ostalo bo pa krajevna skupnost.
Hermina Šantej; kaj je sedaj z zbirnim centrom za kosovni odpad.
Predsednik; na občini je predlagal lokacijo pri clannu pa jim tam prostor ni všeč. Predlagali
bomo še, da se najde prostor nekje ob Savi, ker ima KS Loka tam tudi parcele. Pogovoriti bi
se bilo s sadjarstvom Blanca, da bi z njimi zamenjali parcele in bi bil prostor za zbirni center.

Doris Kosar; komunala ima skupino katera ureja rože po krajevnih skupnostih. Bo prišla
uredit tudi v našo krajevno skupnost, ali naj to naredi v Šentjurju Olga Lužar kot vedno in se
ji napiše naročilnica za nakup rož.
Predsednik; kar naj to ona uredi, rože pa kupi v cvetličarni.
Predsednik; pri tem zadnjem nalivu je zopet potegnil plaz pri Kačiču in bo potrebno cesto
sanirati, ker je neprevozna in v takšnem stanju ne more ostati. O tem se bomo pogovarjali na
naslednji seji, ko si bo predsednik vse to ogledal.
Milan Klenovšek; v mrliški vežici na Razborju je celotna stran ploščic odstopila zaradi vlage
in bi bilo potrebno sanirati.
Predsednik; potrebno je prinesti predračun in bomo obravnavali.
Aleksander File; kdo je zadolžen za stanovanje nad pisarno krajevne skupnosti. Ko so podirali
drevesa zadaj za stavbo, so videli kako je vse razmetano in bi bilo tudi potrebno sanirati ali
vsaj pospraviti.
Predsednik; knjižnica se bo na novo delala v osnovni šoli v Loki, pisarno pa naj bi preselili v
prostore clanna. Ti prostori in tudi vrhnji pa naj bi se uredila za občinska stanovanja.
Doris Kosar; PGD Breg se dogovarja, da bi mogoče lahko dobili defibrilator in sprašujejo, če
bi krajevna skupnost kupila omarico.
Predsednik; vse uredite in stroške za omarico bomo poravnali.
Predsednik pove, da je imel sestanek z vodjo POŠ Loka Karmen Škarpina, katera pravi, da bi
morali več sodelovati. Ima več predlogov, zanimajo se za prejšno knjigo o Loki, Sledi časa, če
je mogoče še dobiti izvod, ali pa če bi se vprašalo gospo Doro Čobanovič, če se lahko naredi
ponatis. Predlog gospe Karme Škarpina je tudi ta, da bi se povezali z Anne Marie Culetto, da
bi se naslednje leto organizirali tabore v šoli in kaj podobnega in ona bi bila promotor za to.
Vendar potrebno se je med seboj dogovoriti in sodelovati.

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

