
KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC 
LOKOVEC 82 
5253 ČEPOVAN 
 
DATUM: 31.1.2017 
 

ZAPISNIK SESTANKA 
 

Zapisnik 12. redne seje KS Lokovec, z dne  30.1.2017 (ob 19h), v sejnih prostorih večnamenskega 

objekta v Gornjem Lokovcu. 

Prisotni člani: Valter Pisk (predsednik), Bojan Šuligoj, Tomaž Kovačič, Marjan Slejko 

Odsotni člani: Erika Winkler, Irena Leban (pri vseh upravičena odsotnost) 

1. Točka: Inventura in potrditev sklepa o proračunu za leto 2017 

Na sestanku se pregleda popisni list inventure. Odstopanja, oziroma inventarja za odpis ni, 

dokumenti so potrjeni s podpisi/sklepom. Podana je bila tudi obrazložitev proračuna KS 

Lokovec za leto 2017 ter tudi potrjen sklep za sprejetje proračuna. 

 

2. Točka: Motorne črpalke za črpanje vode 

V Januarju sta bili s strani civilne zaščite dobavljeni dve novi motorni črpalki za črpanje vode, 

ki bosta locirani pri določenih skrbnikih v Spodnjemu oziroma Srednjemu Lokovcu. V Lokovcu 

je sedaj približno 5 delujočih črpalk. Podana bo okrožnica v smislu obveščanja krajanov kje so 

te črpalke na razpolago in kdo je njihov skrbnik. 

 

3. Točka: Obnova/čiščenje vodnjakov 

Predstavljen je bil predlog za čiščenje in obnovo vodnjakov v lasti krajevne skupnosti. V letu 

2017 se predlaga in izvede čiščenje ter po potrebi obnovo vodnjaka krajevne skupnosti v 

Spodnjemu Lokovcu. 

 

4. Točka: Pridobitev defibrilatorja 

Delno subvencioniran defibrilator, nabavljen v zaključku leta 2017, bo nameščen na 

večnamenskemu objektu v Srednjemu Lokovcu, stavbi MONG (bivša OŠ). 

Izobraževanja krajanov glede splošnega znanja o oživljanju ter nato uporabi defibrilatorja 

bodo izvedena v mesecu Aprilu, oziroma Maju. 

  

5. Točka: Ureditev čajne kuhinje v mrliški vežici 

Po zaključku gradnje sanitarij v mrliški vežici v lanskemu letu se letos načrtuje ureditev 

manjše preproste čajne kuhinje v drugemu prostoru. Čajna kuhinja bo preprosta namenjena 

osnovnim aktivnostim ob pogrebih, priprava toplih napitkov,itd. 

 

6. Točka: Nadaljevanje ureditve ogrevanja  v večnamenskemu objektu v Gornjemu Lokovcu 

Po vzpostavitvi kurilnice in ureditvi ogrevanja spodnjih prostorov se projekt nadaljuje z 

ureditvijo ogrevanja zgornjih prostorov. S tem namenom se v februarju predvideva sestanek 

z izvajalcem Eko Les d.o.o.  v smislu preučitve najboljše rešitve in posledično podajo ponudbe 

za ureditev v zgornjih prostorih. Ob tej priložnosti se izvajalcu predstavi tudi spoznanja in 

vprašanja glede obstoječega sistema v prvi sezoni obratovanja. 



 

7. Točka: Vrisovanje in asfaltacija krajevnih cest 

Po informaciji MONG trenutno stanje ne predvideva sredstev za  nova vrisovanja in 

asfaltacijo krajevnih poti. Potencialna možnost za pridobitev in rezervacijo sredstev se lahko 

izkazuje z naslednjim rebalansom proračuna. 

Še vedno je odprtih veliko nedokončanih parcelacij že vrisanih krajevnih cest. Potrjen je 

dogovor s svetovalcem MONG, da se k tej temi pristopi prioritetno, svet KS bo iskal rešitve in 

usklajeval s krajani  za potrebe pospešitve aktivnosti. 

 

8. Točka: Vzdrževanje krajevnih cest-gramoziranje 

Vzdrževanje krajevnih cest bo izvršeno predvsem v obliki dovoza gramoza po makadamskih 

krajevnih cestah. Izbrani izvajalec za izvedbo storitve bo Ivan Kobal s.p.  Tako kot lansko leto, 

bo tudi letos gramoziranje izvedeno spomladi, predvidoma v aprilu. Tudi letos se predvideva  

košnjo nekaterih daljših povezovalnih krajevnih cest.  

 

9. Točka: Varovanje cest ob vleki in spravilu lesa 

V lanskemu letu je bilo zaradi masovne spravila lesa veliko pozornosti namenjene tudi 

varovanju lokalnih in krajevnih cest v smislu obveščanja ključnih akterjev, MONG in Zavod za 

gozdove Slovenije (izpostava NG). 

Skrb se je izkazala kot potrebna, saj se je npr. v zaselkih Novo Mesto ter Vrše kar nekaj 

poškodb preprečilo, veliko poškodb pa je bilo tudi ustrezno saniranih. Tudi letos bo potrebno 

nameniti pozornost tej problematiki, nekaj opaženj je že bilo posredovanih na ZGS (NG). 

 

10. Točka: Dogodki v letu 2017 

Sklop dogodkov bo letošnjemu letu podoben kot v lanskemu letu. Ključne zadeve so v 

prvemu poletju organizacija izobraževanja uporabe defibrilatorja, kres ob praznovanju 

praznika dela ter krajevni praznik. 

Predlaga se, da bi letošnje leto bilo kresovanje organizirano na Laščku, kurjenje vej po čistilni 

akciji, ki je nujno potrebna. 

 

 

 

Zaključek seje: 22.00 

Zapisal: Valter Pisk       Sejo vodil: Valter Pisk 


