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ZAPISNIK 
Zapisnik 3. redne seje KS Lokovec, z dne 7.1.2015 ob 19.00 v sejnih prostorih dvorane Špilnik v 

Gorenjem Lokovcu. 

Prisotni člani: Valter Pisk (predsednik KS), Erika Winkler, Marjan Slejko, Irena Leban, Bojan Šuligoj, 

Tomaž Bremec 

Odsotni člani: Tomaž Šuligoj 
 
1.Točka:  Poročilo in povzetek udeležbe KS na rednem zboru KTD Lokovec 
Predsednik odpre sejo s povzetkom obiska zaključne seje KTD Lokovec, na kateri so kot predstavniki 
nastopili Valter Pisk, Bojan Šuligoj ter Tomaž Bremec. Na srečanju je srečal Lilijano Brajlih, podjetnico 
iz Lokovca. Dogovarjala sta se za srečanje glede sodelovanja KS in njenega podjetja. Sestanek naj bi 
bil sklican v času meseca januarja 2015.  Dotakne se tudi projekta obnove bivše šole v Srednjem 
Lokovcu. Sam projekt vodi MONG, ki je tudi lastnik stavbe. S predsednikom KTD Lokovec, Miroslavom 
Šuligoj Bremcem sta se dogovorila, da ga bo obveščal o napredku samega projekta. 
 
2.Točka: Prvo pluženje v novem mandatu KS Lokovec 
Predsednik izpostavi dejstvo, da je bilo prvo pluženje, ki je nastopilo ob sneženju v koncu meseca 
decembra,  pomanjkljivo. V Spodnjem Lokovcu je prišlo do okvare kamiona, kar je upočasnilo 
pluženje, v Gorenjem Lokovcu pa je težave povzročilo nepoznavanje terena s strani izvajalca. Gorenji 
Lokovec je tudi tisti, kjer je  bilo pluženje slabo. Dan po obilnem sneženju je bil izveden pregled cest s 
strani predsednika KS ter Tomaža Kovačiča. Seznam neočiščenih cest je bil posredovan CPG-ju. 
Predsednik izpostavi dejstvo, da je bil kot glavni človek zadolžen za pluženje Gorenjega Lokovca 
predlagan domačin, ki ima svoj S.P. CPG-se je odzvalo s tem, da ga lahko najamejo oziroma pokličejo 
le v primeru izrednih razmer. Marjan Slejko, zadolžen za nadzor pluženja Spodnjega ter Srednjega 
Lokovca, izpostavi, da so imeli precej pripomb počitnikarji v Lokovcu, saj so se v spodnjem delu 
pritožili 3-je.  Vsi prisotni člani smo se soglasno strinjali, da so prioriteta hiše, kjer živijo šoloobvezni 
otroci, ljudje s službami in bolni ljudje oziroma stalni prebivalci Lokovca, sekundarno mesto pa 
zasedajo ljudje, ki imajo v Lokovcu v lasti vikende. Na CPG se pošlje zemljevid označenih cest 
primarnega ter sekundarnega pluženja. Predsednik pove, da je za 8.1 dogovorjen za sestanek z vodjo 
CPG-ja Draganom Murovcem glede pluženja. 
 
3.Točka: Optično omrežje v Lokovcu 
Predsednik odpre temo, ki se nanaša na optično omrežje v Lokovcu. V torek 13.1.2015 se bo v 
Gorenjem Lokovcu odvilo srečanje s predstavnikom Telekoma Slovenije ter vodjo postavitve 
optičnega kabla, namenjeno domačinom za vsa morebitna vprašanja glede projekta, ter možnosti, ki 
jih optični kabel prinaša. Predsednik pove, da bo nazivna hitrost interneta na začetku 20MB. Za 
potrebe optičnega omrežja se bo zamenjalo tudi telefonske drogove ter telekomunikacijske kable v 
Lokovcu. 
 
4. Točka: Terminski plan KS Lokovec v mandatu 2014-2018 
Predsednik kot primarno nalogo izpostavi dokončanje dvorane v Gorenjem Lokovcu, ter po obnovi 
razširitev prostora pri dvorani namenjenega parkirišču. Sekundarna naloga so krajevne poti. Vse 
ceste v Lokovcu je potrebno vrisati (asfaltiran del cest ter vrisanost cest). Potrebno je izvesti popis 



neasfaltiranih cest do hiš, kje so prebivalci prijavljeni, torej živijo v Lokovcu. Predsednik izpostavi, da 
je za to potreben seznam stalno živečih v Lokovcu.  
Kot eden izmed ostalih obstranskih nalog se predlaga nekaj novih javnih luči v Lokovcu, nov 
kontejnerski otok med Srednjim ter Gorenjim Lokovcem. Erika in Irena izpostavita ureditev okolice v 
Lokovcu. Vsi se strinjamo, da je potrebno nekaj narediti tudi na ureditvi okolice. Izpostavi se tudi 
ureditev kanalizacije v Lokovcu, Preplastitev ceste Lokovec-Čepovan ter čiščenje ostankov žledoloma 
na omenjeni relaciji 
 
Ostalo: Predsednik izpostavi, da se je proti koncu meseca odvila čistilna akcija ceste Gorenji Lokovec-
Vrata, organizirana s strani KS Lokovec. Očistilo se je nevarne korenine in drevje nad cesto, ki so kot 
posledica žledoloma v začetku leta 2014, ogrožala voznike, ki se vozijo po cesti. Akcija je bila izvedena 
zaradi neodzivnosti pristojnih institucij. 
 
Zaključek seje: 22.30 
 
Zapisnikar: Tomaž Bremec                                                                               Sejo vodil: Valter Pisk 


