KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 7/Z-15
Datum: 17.12.2015
ZAPISNIK
9. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v četrtek, 3.12.2015 s pričetkom
ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Janko Metelko, Aleksander File, Milan Klenovšek, Doris Kosar,
Ljubomir Šinkovec, Peter Zupanc.
Opravičeno odsotni člani Sveta KS: Dejan Cesar, Albina Potočnik, Franja Strniša, Ludvik
Trebše.
Ostali prisotni: Blažka Fabjančič, referentka za KS.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Janko Metelko, predsednik sveta KS Loka.
Predsedujoči je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta, kar pomeni, da je svet KS Loka sklepčen.
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in v razpravo ter potrditev.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje sveta KS Loka
3. Financiranje društev
4. Pregled investicij v letu 2015
5. Seznanitev s projekti v KS Loka v letu 2016
6. Razno
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 2
Obravnava razvojnih načrtov za KS Loka

Predsednik pove, da se most proti Zgoncu ni poškodoval, tako ni bilo dodatnih stroškov.
Glede čistilnih naprav se še ni pozanimal, ali je dovolj triprekatna zaprta greznica, ali mora
res biti čistilna naprava. Predsednik bo na občini vprašal g.Perčiča.
Pogodbe za pluženje smo sklenili z Markom Centrihom in Miranom Lončarjem. Iskali smo
tudi druge kandidate za pluženje vendar jih ni. Tako bo cena za pluženje ostala ista kot lani.
(50,00 evro-v). Boljše je to, da bo pesek shranjen v clannu in tako ne bo potrebno vsakič oditi
v Sevnico.
Ad 3
Financiranje društev
Prejeli smo vloge za finančno pomoč pri delovanju društev za naslednja društva:
-

PGD Breg

-

KUD Primož Trubar Loka

-

TURISTIČNO društvo Loka

-

PGD Loka

Vsakemu društvu se odobri 200,00 evro-v.
Potem pa še prošnjo za obdaritev predšolskih otrok v KS Loka od KUD Primož Trubar Loka.
Odobri se 700,00 evro-v.
Pa tudi prošnja PGD Breg, da pomagamo pri nabavi defibrilatorja. Nabrali so že prek 1000,00
evro-v, vendar še ni dovolj. Odobri se 300,00 evro-v.
Sklep:
Svet soglasno sprejme izplačilo prošenj za finančno pomoč.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 4
Pregled investicij v letu 2015
Predsednik pove, da bo do naslednje seje naredil pregled investicij za leto 2015.
Ad 5
Seznanitev s projekti v KS Loka za leto 2016
− Cesta proti Odru. Ta cesta je v zelo slabem stanju in jo je potrebno urediti. Imamo že
ponudbo od Pompeta v višini cca 20.000,00. Vsega skupaj je 1300 m, cca 200 m bi se
tudi asfaltiralo. Sedaj popis del imamo in tako lahko damo še kakšnemu izvajalcu, da
napiše predračun. Potem pa bomo izbrali najboljšo ponudbo.
− Občina Sevnica naj bi v letu 2016 asfaltirala del ceste na Čelovniku.

− V Račici je potrebno narediti popis del, kaj vse je potrebno urediti. Ta popis bo naredi
Ljubomir Šinkovec.
− Popraviti je potrebno cesto pri mostu čez Savo v Loki, cesto pod Šantejem v Račici.
Poklicati komunalo, da to uredi.
− Popraviti je potrebno jašek pri Jurglovih v Žirovnici.
− Cesto proti Štigl Petru je šel pogledat Špitaler in bo navozil nekaj peska. Štigl Peter
mora najprej tudi porezati veje in drevesa, katera so preblizu ceste, da se bo lahko
pripeljalo s tovornjakom do vrha. Potem pa bomo priskrbeli pesek za cesto.
− Boris Štigl je dal prošnjo za pomoč pri asfaltiranju ceste proti njihovi hiši,
Prosenčevim in Jenčičevim. Najprej je potrebno preveriti kako je cesta kategorizirana,
potem pa bomo urejali naprej.
− Milan Klenovšek pove, da gre zadaj za njegovo hišo javna pot proti Okroglicam.
Domačini prosijo, da bi se ta cesta uredila. Oni bi cesto pripravili, asfalt pa, če bi
lahko prispevala KS Loka.
Ad 6
Razno
Doris Kosar pove, da bi krajani Brega imeli na koncu kraja Breg še en kandelaber za javno
lučjo. Zadnja luč je pri Beciju. Predsednik se bo pozanimal glede tega.
Predsednik še pove, da smo dobili dokumente, da damo predloge za Prešernovo nagrado.
Predloga od svetnikov ni.
Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

