KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 5/Z-16
Datum: 15.12.2016
ZAPISNIK
14. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v torek 29.11.2016 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, Albina Potočnik Guček, Janko
Metelko, Ljubomir Šinkovec, Ludvik Trebše.
Opravičeno odsotni člani Sveta KS: Dejan Cesar, Franja Strniša, Peter Zupanc,
Ostali prisotni: 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 6 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: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje sveta KS Loka
3. Obravnavanje finančnega plana za leto 2017
4. Sanacija vodotoka pri Baumgartner Matjažu v Račici
5. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 13. seje KS Loka
Predsednik: Pove kaj se je uredilo od 13. seje.
− Fitnes naprave na prostem bodo postavili pri POŠ Loka. Na južni strani šole se bo na
dosedanjem parkirnem prostoru zgradilo igrišče, zraven pa bo prostor za fitnes naprave po
strokovni presoji.
− Udarne jame na asfaltnih javnih poteh so sanirane.
− Ogledalo pri mostu na Bregu je postavljeno in tudi luč pri Fon Radošu na Bregu je
popravljena.
− Cesta proti Sočič Štefanu proti Razborju je v slabem stanju, vendar je tam vikend in ne
stanovanjska hiša. Tako bomo urejali cesto, če bodo finančna sredstva.
− Cesto proti Štigl Petru je prišel pogledat Pompe Vladimir in naredil popis del v višini cca.
20.000,00 evro-v. Potrebno bo, da vsi lastniki nepremičnin prispevajo pri sanaciji ceste,
finančno in z delom. Klenovšek Milan je zadolžen, da se sestane z vsemi lastniki in da se
dogovorijo koliko bodo prispevali.
Predsednik:Odpre razpravo o zapisniku.
Razprave ni.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 13. seje sveta KS Loka.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 3
Obravnavanje finančnega plana za leto 2017
Danes je občinska seja, na kateri bodo sprejemali finančni plan za leto 2017. Če bo plan
sprejet bodo zagotovljena finančna sredstva tudi za razvoj KS Loka s strani občine, kakor tudi
krajevne skupnosti.
.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili finančni plan za leto 2017.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.

Ad 4
Sanacija vodotoka pri Baumgartner Matjažu v Račici
V Račici pri Baumgartner Matjažu je prišlo do zalitja hiše. Intervencijo so izvedli gasilci PGD
Loka. Potrebno je naročiti snemanje vodotoka po ceveh in zamenjati cevi, ter izdelati
priključni jašek za kanalizacijo pri Baumgartner Matjažu.

Ad 5
Razno

−

Kulturno društvo »Primož Trubar« Loka prosi, za finančno pomoč za darila za božička za
predšolske otroke v KS Loka. Odobri se 350,00 evro-v, 5evro-v na otroka, 5 evro-v pa
prispevajo starši.

−

Kulturno društvo »Primož Trubar« Loka prosi za denarno pomoč, saj praznujejo 70 let
ustanovitve. Odobri se 500,00 evro-v.

−

KŠTD Blaž Jurko Razbor prosti za finančno pomoč pri delovanju društva. Odobri se
200,00 evro-v.

Sklep:
Svet potrdi izplačilo prošenj za finančno pomoč.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.

Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

