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18.1.2016 

ZAPISNIK 
Zapisnik 8. redne seje KS Lokovec, ki je potekala dne, 18.1.2016 v prostorih večnamenskega objekta  

v Gornjemu Lokovcu, s pričetkom ob 18.00 

Prosotni člani: Valter Pisk, predsednik, Erika Winkler, Irena Leban, Bojan Šuligoj, Tomaž Kovačič, 

Tomaž Bremec 

Odsotni člani: Marjan Slejko (upravičena odsotnost) 

1. Točka: Predsednik izpostavi, da kamnolom Malin Dol, ki je pod lastništvom KS Lokovec, v 

skladu z zakonodajo potrebuje nadzor in nadzornika glede varnosti predvsem z vidika javne 

ceste, ki teče na kamnolomom. Za nadzornika je določen Tomaž Bremec. 

 

2. Točka: Proti koncu lanskega leta smo v KS Lokovec izpostavili problematiko označevanja cest 

za pluženje. V Lokovcu se nahajajo ceste, ki jih izvajalci pluženja ne pokrivajo, oziroma 

označijo. V prvi fazi je bilo nabavljenih 250 snežnih kolov. Glede na tabelo krajevnih 

povezovalnih cest, ki so daljše od 1 km in potrebujejo označbe smo določili 4 ceste, kamor 

bomo kole razdelili. 

 

3. Točka: Ta točka se nanaša na proračun KS Lokovec 2016. Obravnavane so bile vse postavke. 

Glede na lansko leto smo z z zastavljenimi načrti lahko zadovljni, kar velja tudi za to leto. 

Podrobneje smo se tokrat posvetili objektom.  Z vidika sredstev, namenjenih objektom je v 

načrtu dokončanje spodnjega dela stavbe večnamenskega objekta v Gornjemu Lokovcu ter 

vgradnja centralnega sistema ogrevanja. Zunanja južna stena dvorane se zaščiti, ker skoznjo 

pronica voda in uničuje zidove ter omet na notranji strani.  

 Seveda smo izpostavili tudi bivšo šolsko stavbo v Srednjem Lokovcu. Prostore nameravamo 

pokitati ter pobeliti. Ko se bo ogrevanje v večnamenskemu objektu v Gornjemu Lokovcu 

vgradilo, se električne radiatorje prenese v Srednji Lokovec. Vsekakor je potrebno 

propadanje stavbe zaustaviti. 

 

4. Točka: Pri tej točki smo se razgovorili o urejanju javnih površin, torej bolj vizualni podobi 

kraja. Iz proračuna se nameni nekaj denarja tej temi. Erika Winkler izpostavi 3 vodnjake, ki se 

nahajajo v Spodnjem, Srednjem ter Gornjemu Lokovcu, katerih skupna značilnost je da s 

enaki. Grič, ki se nahaja med cerkvijo ter mrliško vežico v Srednjem Lokovcu bi lahko 

polepšali z nasadi rož. 

 

5. Točka: Drugo 

 Letos nam poteče pogodba z izvajalcem košnje in urejanja površin okoli cerkve v Srednjem 

Lokovcu. Zaradi dobrega dela se mu pogodba podaljša za dve leti.  

 V letu 2016 naj bi bil dokončan projekt optično omrežje v Lokovcu. 

 Omenjene so bile tudi možnosti dokončne preplastitve lokalne  ceste Čepovan-Lokovec, 

popravilo rizičnih ovinkov v Spodnjem Lokovcu. Rizična lokalna  cesta je tudi cesta Ječmence-

Vrata. 

Zapisnikar: Tomaž Bremec                                                                                                Zaključek seje: 21.45 


