
KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC 
LOKOVEC 82 
5253 ČEPOVAN 
 
DATUM: 18.2.2015 
 

ZAPISNIK 
Zapisnik 4. redne seje KS Lokovec, z dne, 18.2.2015, ob 18.00 v sejnih prostorih dvorane Špilnik v 

Gorenjem Lokovcu 

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

Odsotni člani: Erika Winkler, Marjan Slejko (pri obeh upravičena odsotnost) 

1. Točka: Poročilo o zadnjem pluženju ter rezultatih o stanju po novi ureditvi 

Predsednik izpostavi, da je bilo zadnje pluženje, s stališča same organizacije občutno boljše, kot pri 

prvi pošiljki snega ter zgodovini pluženja nasploh. Krajevna skupnost Lokovec si je namreč za 

primarno prvo nalogo zadala izboljšanje organizacije tega problema, ki je povzročalo veliko 

problemov. V zadnjih 3 mesecih je bil izdelan natančen zemljevid Lokovca s cestami ločenimi na 

primarno ter sekundarno pluženje. Zemljevid je bil po prvem pluženju v mandatu KS (sredi decembra) 

posredovan na CPG. Rezultati samega truda pri izdelavi so se pokazali pri zadnji večji pošiljki snega 

konec januarja. Tomaž Kovačič, odgovoren za organizacijo pluženja Gorenjega Lokovca, izpostavi, da 

so izvajalci sedaj veliko bolje seznanjeni, kje je potrebno plužiti. Pove, da je od samih domačinov dobil 

veliko pohval glede nove organizacije, ki so po njihovih ocenah doživela ogromen pozitiven preskok. 

Da se je stanje izboljšalo pove samo dejstvo, da na CPG-ju niso prejeli nobenega klica s strani 

krajanov Lokovca glede pluženja. Zaključimo, da smo občutno izboljšali to problematiko. 

2. Točka: Kovaški muzej 

Predsednik se je udeležil sestanka na  MONG, kjer je dobil informacije o sami dokumentaciji, ki se 

navezuje projekt obnove bivše osnovne šole v Srednjemu Lokovcu. Dokumentacija za prijavo projekta 

ni popolna zato je sledila odločitev o ponovnemu pregledu in dopolnitvi projektne dokumentacije. 

3. Točka: Poverjenik civilne zaščite Lokovec 

S strani MONG je prišla zahteva, da je v krajevni skupnosti Lokovec potrebno določiti osebo, ki bo 

posrednik ob morebitnih naravnih nesrečah v našem kraju. Predsednik krajevne skupnosti predlaga, 

da naj bo to Tomaž Kovačič, saj bi bil kot član krajevne skupnosti Lokovec tudi najbolj primeren. Po 

soglasju članov je bil uradno potrjen za Poverjenika CZ Lokovec za obdobje mandata KS 2014-2018. 

4. Točka: Poročilo inventurne komisije 

Na sestanku smo obravnavali poročilo inventure KS Lokovec za leto 2014. Samo poročilo je bilo 

sprejeto. 

5. Točka: Poslovno poročilo za leto 2014 

Obravnavali smo poslovno poročilo KS Lokovec za leto 2014. Vsi člani smo dobili vpogled v poročilo in 

na koncu poročilo tudi potrdili in sprejeli. 

 



6. Točka: OSTALO 

Si-Mobil namerava v Srednjemu Lokovcu postaviti oddajnik za svoje telekomunikacijske storitve, saj 

je sedanja pokritost kraja slaba. Da ne bi prišlo do kakšnih problemov smo se odločili, da je  o 

projektu  potrebno obvestiti ljudi, ki živijo v neposredni bližini predvidenega mesta oddajnika. 

Kategorizacija cest:  Izdelan in poslan na MONG je bil seznam nekategoriziranih cest, katere so bile s 

strani KS predlagane za kategorizacijo. 

Potrebno je izdelati obvestilo o subvencionirani dobavi vode v sušnem obdobju, ter pogojih,  za 

krajane Lokovca. Za izdelavo je zadolžena Irena Leban. 

Predsednik se je udeležil sestanka liste TBP, organiziran v Čepovanu. Na prvemu predstavitvenemu 

sestanku so bile predstavljene smernice delovanja liste ter njenih svetnikov. 

Tomaž Kovačič se je udeležil sestanka z ravnateljico OŠ Čepovan zaradi novega voznika šolskega 

kombija na omenjeni šoli. Voznik namreč nima določenega časa, kdaj pride po otroka, kar povzroča 

težave pri ureditvi otrok staršem, zaradi česar dežujejo pritožbe. Voznik tudi nima izkušenj z vožnjo 

po zasneženi cesti, zaradi česar je pri zadnjem sneženju prišlo do težav s prevozom otrok. Sestanek 

sta zaključila z obljubo ravnateljice, da se bo potrudila pri urejanju in izboljšanju stanja. 

Zaključek seje: 21.00 

Zapisnikar: Tomaž Bremec       sejo vodil: Valter Pisk 


