
KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC 
LOKOVEC 82 
5253 ČEPOVAN 
 
DATUM: 15.7.2015 
 

ZAPISNIK SESTANKA 
 

Zapisnik 5. redne seje KS Lokovec, z dne  6.7.2015 (ob 19h), v sejnih prostorih dvorane Špilnik v 

Gorenjem Lokovcu 

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

Odsotni člani: Erika Winkler, Marjan Slejko, Irena Leban, Tomaž Bremec (pri vseh upravičena 

odsotnost) 

1. Točka: Prva ocena uspešnosti krajevnega praznika 

Ocena prisotnih na sestanku je bila, da je bil sestanek uspešen. Uspešnost se je izkazala z 

dobro organizacijo, sodelovanjem in v končni fazi dobrim obiskom. Tudi prva ocena stroškov 

ne nakazuje odstopanj od pričakovanj. Vsekakor pa so vidne možne izboljšave za naslednje 

leto. 

 

2. Točka: Pregled finančnega stanja na postavkah 

Sredstva so bila koriščena na postavkah delovanje KS (29101), prireditve in praznovanja 

(29102) ter urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (29110), in sicer v višini  cca 30, 60 in  

10 odstotkov celotne vrednosti. Sredstva, vezana na postavki vzdrževanj krajevnih poti po KS 

(29103) ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem bodo koriščena v drugi 

polovici leta, in sicer v večjih enkratnih storitvah (zneskih). 

 

3. Točka: Dokončanje naloge barvanja kontejnerskih zaščitnih ograj 

Barvanje polovičnega števila vseh kontejnerskih ograj (cca 10) je bilo barvanih v okviru javnih 

del, socialno podjetje Inštitut Potencial. Zaradi zaključka pogodb zaposlenih v podjetju, 

barvanja na ta način ni mogoče izvesti. Išče se nov vir (izvajalca) za dokončanje naloge. 

  

4. Točka: Pregled opravljenega dela v okviru gradnje sanitarij v mrliški vežici v Srednjemu 

Lokovcu 

Naloga je trenutno v fazi nabave materiala in priprave pogojev za izvedbo. Izveden je bil izkop 

za namestitev greznice, v drugi polovici  (do Novembra) pa bodo izvedena še gradbena in 

vodovodna inštalacijska dela.  

 

5. Točka: Pregled opravljenega dela v zvezi s pripravo prostorov za vzpostavitev kurilnice v 

večnamenski dvorani v Gornjemu Lokovcu 

Izvedena je bila rušitev zazidanih objektov ter pregradnih sten v prostoru bivše sirarne. V 

Avgustu so predvidena gradbena in elektroinštalacijska dela ter nabava dvojnih vhodnih vrat.  

 

 

 

 



6. Točka: Vrisovanje in asfaltacija krajevnih cest 

Po informaciji MONG trenutno stanje ne predvideva sredstev za vrisovanje in asfaltacijo 

krajevnih poti. Možnost za pridobitev in rezervacijo sredstev se izkazuje z naslednjim 

rebalansom proračuna, ki naj bi bil izveden v Septembru. 

 

7. 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.  

 

8. Točka: Postavitev košarkarskega koša na športnemu igrišču v Srednjemu Lokovcu 

Na pobudo predstavnikov mladine bo na športnemu igrišču v Srednjemu Lokovcu postavljen 

koš za igranje košarke. Lokacija postavitve je določena, izdelana je tudi konstrukcijska 

dokumentacija. Na podlagi dokumentacije bo s strani lokalnega podjetja Varmont 

d.o.o.posredovana ponudba za izdelavo.  

 

9. Možnosti za prijavo pobud za financiranje novih projektov na območju KS Lokovec 

KS razmišlja o pobudah projektov za predložitev projektni pisarni MONG. Kot prioriteta 

spadata sem nalogi ureditve ogrevanja v večnamenski dvorani v Gornjemu Lokovcu, ter 

obnove bivše osnovne šole v Srednjemu Lokovcu, ki je je že v teku (muzej kovaštva). Tretja 

pobuda novega projekta pa je realizacija (pridobitev sredstev) idejnega osnutka ureditve 

vaškega jedra v Srednjemu Lokovcu, pripravljenega s strani Fundacije  BIT Planota. Predlogi z 

obrazložitvami bodo poslani na MONG v zaključku leta 2015. 

Zaključek seje: 21.00 

Zapisal: Valter Pisk       Sejo vodil: Valter Pisk 


