KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 4/Z-16
Datum: 13.10.2016
ZAPISNIK
13. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v četrtek 15.09.2016 s pričetkom
ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Aleksander File, Milan Klenovšek, Doris Kosar, Albina Potočnik
Guček, Janko Metelko, Franja Strniša, Ljubomir Šinkovec, Ludvik Trebše.
Opravičeno odsotni člani Sveta KS: Dejan Cesar, Peter Zupanc.
Ostali prisotni: Zdenka Derstvenšek (članice sveta občine Sevnica), Blažka Fabjančič.
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 8 članov sveta, kar pomeni, da je svet KS Loka sklepčen.
Predsednik: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu in odpre razpravo.
Ni razprave.
Predsednik: Predlaga sprejem dnevnega reda.
Sklep:
Svet KS Loka soglasno sprejme predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje sveta KS Loka
3. Sestavljanje finančnega plana za leto 2017
4. Obravnavanje prošenj za finančno pomoč
5. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 12. seje KS Loka
Predsednik: Pove kaj se je uredilo od 12. seje.
 Za raztros pepela še ni dokončno dogovorjeno kje bo in kako bo to zgledalo. Predsednik
predlaga, da gresta Albina Potočnik Guček in Aleksander File pogledat na druga
pokopališča kako imajo urejen raztros pepela, da bomo to lahko uredili.
 Vrata za pokopališče še niso vgrajena, ker stanejo 1.500,00 evro-v in trenutno ni za to
denarja. Albina Potočnik Guček opozori, da je potrebno zamenjati ključavnico na vratih
pri kontejnerjih na pokopališču, ker jo je nekdo uničil. Pa potrebno je tudi kupiti bumifekt,
da bo Cvetka Ostrovršnik lahko poškropila pokopališče.
 Opozorilne table in vrata za na pokopališče še niso narejene.
 Hladilnik za mrliško vežico v Loki smo kupili in je že montiran.
 Dogovoriti se moramo glede fitnes naprav kam bi jih postavili. Karmen Škarpina, vodja
POŠ Loka pravi, da bi bil dober prostor na spodnji strani šole. Predsednik pove, da krajani
predlagajo pri Savi, zato se je pozanimal za parcelo in eno parcelo ob Savi bi dala v najem
Golob Darja.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so sprejeli, da se naprave za fitnes postavijo pri reki Savi.
Izid glasovanja: 7 za 1 vzdržal 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.


Glede luže pri železniški postaji na Bregu, bodo prišli uredit odvodnjavanje.



Pri Baumgartner Karlu v Račici bodo prišli popraviti luknjo na cesti.



Ob cesti proti Čelovniku je pokosil Franci Terbovc, ker je imel najnižjo ceno. Komunala v
Sevnici je imela stroj pokvarjen, v Podčetrku pa imajo ceno 50 evro-v /uro, Terbovc pa
25,00 evro-v/uro. Proti Jelši pa so pokosili iz komunale, ker so stroj že popravili.

Predsednik:Odpre razpravo o zapisniku.
Razprave ni.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 12. seje sveta KS Loka.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Sestavljanje finančnega plana za leto 2017

Finančni plan bo enak kot lansko leto. Tudi letos bomo dobili 59.453,95 evro-v. Denar se bo
razdelil po kontih po enakem ključu kot lansko leto.
.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili finančni plan za leto 2017.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Ad 4
Obravnavanje prošenje za finančno pomoč


Fon Radoš ponovno prošnja za pomoč pri urejanju ceste. Aleksander File pove, da je tam
cesta zares zelo slaba. Pripeljali bomo nekaj peska za posip.



Guna Jožef, smo pesek pripeljali, potrebno ga je še povaljati.



cesta proti Liscam bo šla v plan za leto 2017.



Štigl Peter še vedno prosi za pomoč pri popravilu ceste. Predsednik je pripeljal župana, da
je videl kakšno cesto imajo, vendar ne more nič pomagati, ker ni kategorizirana. Najprej je
potrebno to urediti.



TD Loka, sekcija zeliščarji prosijo za plačilo prevoza na festival krompirja v Radljah ob
Dravi. Odobri se 200,00 evro-v za delovanje društva v letu 2016.



Štefan Sočič prosi za pesek za cesto proti vikendu v Okroglicah. Najprej bomo pogledali,
če je cesta kategorizirana, potem pa se bomo dogovorili.



Anton Šeško s sosedi prosi za ureditev ceste pri vikendu na Okroglicah. Oni bi zbrali 2/3,
če bi mi pa lahko dali 1/3 sredstev. Če bodo razpoložljiva sredstva v letu 2017 bomo
uredili.



Lovska družina Loka prosi za denarno pomoč, saj praznujejo 70 let ustanovitve. Odobri se
500,00 evro-v.



PGD Breg ustno prosi za pomoč pri delovanju društva. Ko dostavijo pismeno prošnjo se
odobri 200,00 evro-v.

Sklep:
Svet potrdi izplačilo prošenj za finančno pomoč.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Ad 5
Razno

Albina Potočnik Guček vpraša, kdo je plačal urejanje okolice na trgu v Loki in na pokopališču
v Loki, katerega je uredila cvetličarna Fric-Ramovš. Predsednik pove, da je celoten račun
poravnal Trubarjev dom upokojencev Loka, saj je tudi njim v interesu, da je okolica lepo
urejena.
Albina Potočnik Guček še opozori glede opozorilnih tabel proti Radečam. Če se cesta ne bo
popravljala, morajo vsaj biti opozorilne table za zmanjšanje hitrosti na 20 km/h. Cesta je že
zelo slaba in je bilo na tej cesti že veliko nesreč.
Predsednik opozori, da je potrebno sprejeti sklep o izplačevanju sejnin. Višino sejnin za člana
sveta KS Loka naj bo najvišja možna neto, izplačilo za predsednika pa neto 203 evre/mesec
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili najvišjo možno izplačilo sejnine in izplačilo 203
evra/mesec neto za predsednika.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ludvik Trebše vpraša kaj je sedaj z ogledali, ker jih še do sedaj niso postavili. Predsednik bo
vprašal g.Gobca na občini.
Aleksander File pove, da je Špitalar sedaj končal z prevozom peska iz peskokopa v Žirovnici.
Obljubljeno je bilo, da se bo poravnala jama pri kapelici in urediti je potrebno cesto Žirovnica
– Zavrate, ker ni v voznem stanju.
Glede pluženja na Čelovnik bi bilo potrebno vprašati radeško komunalo, če bi plužili še po
Čelovniku.

Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

