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ZAPISNIK 
Zapisnik 6. redne seje sveta Krajevne skupnosti Lokovec, z dne 7.9.2015, v prostorih bivše osnovne 

šole v Srednjem Lokovcu. 

Prisotni člani: Valter Pisk, Erika Winkler, Bojan Šuligoj, Tomaž Šuligoj, Irena Leban, Tomaž Bremec 

Odsotni člani: Marjan Slejko (Upravičena odsotnost) 

 

1.točka: Obravnava dopisov pritožbe domačina 
Sejo pričnemo z obravnavo dopisov pritožbe s strani domačina iz Srednjega Lokovca v zvezi z 
zemljiščem, kontejnerjem za kosovne odpadke, ki naj bi bil na zemljišču lastnika, asfaltacije ter njive, 
ki naj bi bila uničena zaradi odlagališča soli v bližini. Vsi se strinjamo, da je potrebno probleme rešiti 
oz. pritožbeniku odgovoriti na zastavljena vprašanja in možnost reševanja problemov. Pripravi se mu 
dopis, za katerega sta bili določeni Erika ter Irena 
 
2. točka: Ogrevanje v dvorani Špilnik v Gorenjem Lokovcu 
Predsednik omeni problematiko postavitve ogrevalnega sistema v dvorani Špilnik v Gorenjem 
Lokovcu, ki je potreben. Glede na sredstva krajevne skupnosti bi se dalo ogrevanje vgraditi 
postopoma. Obstaja pa tudi hitrejša možnost in sicer preko sredstev Evropskega sklada. O tem bomo 
še diskutirali na prihodnjih sejah. 
 
3. točka: Prireditev Nekoč je bila pesem 
3.10.2015 se bo v Gorenjem Lokovcu odvila prireditev Nekoč je bila pesem v organizaciji KTD 
Lokovec. Krajevna skupnost se je ponudila za izvedbo plesa po končani prireditvi, a se vodstvo KTD-ja 
ne spogleduje z organizacijo zabave takoj po prireditvi. Vsi prisotni člani se strinjamo, da bi bila 
zabava smiselna, zato bomo poskušali organizirati ples v okviru danih sredstev v tednih po prireditvi. 
 
4. točka: Smerokazi v Klancu 
Na predlog KTD Lokovec smo na sestanku obravnavali postavitev smerokaznih tabel na točki križanja 
ceste, ki pelje iz Spodnjega Lokovca in se priključi na cesto, ki seka Banjško planoto, cesto Čepovan-
Banjšice. Glavni problem je, da se obiskovalci, ki pridejo v Lokovec na omenjeni točki izgubijo. Vsi se 
strinjamo, da je postavitev tabel potrebna, da ne bi prišlo do zmede v prihodnosti. Glede na vse večjo 
prepoznavnost kraja s turističnega vidika so table prepotrebne. Pripravi se dopis, ki se ga pošlje na 
občino. Za dopis je zadolžen Tomaž Bremec. 
 
5. točka: Razno 
Pod točko razno smo najprej obravnavali dokončanje del v mrliški vežici v Lokovcu in sicer 
dokončanje sanitarijev. Greznica je postavljena, problem se pojavlja pri ceveh v notranjosti mrliške 
vežice. Problem predstavljajo tudi vrata, ki vodijo v prostor za sanitarije-v primeru večjih pogrebov se 
do WC-ja težko dokoplješ, zato bi bilo potrebno izbiti vrata na severni strani vežice. 
Zaključek seje: 21.25 
 
Zapisnik sestavil: Tomaž Bremec                                                              Sejo vodil: Valter Pisk 


