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ZAPISNIK
1. seje redne (konstitutivne) seje Sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu,
ki je bila 12. 12. 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem
Mostu
PRISOTNI ČLANI SVETA:
File Aleksander, Ludvik Cesar, Barbara Zakrajšek, Matjaž Felicijan, Jože Kokalj, Zoran Cvar,
Franja Strniša, Bogdan Gomboc, Helena Zidarič Kožar, Rudi Kajtna.
ODSOTNI ČLANI SVETA: /
OSTALI PRISOTNI:
Ocvirk Srečko, župan Občine Sevnica; Košmerl Zvone, direktor občinske uprave; Mirt Alenka,
vodja splošne službe; Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Ludvik Cesar.
DNEVNI RED:
1. Nagovor župana Občine Sevnica
2. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS
3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Loka pri Zidanem Mostu
4. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
6. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
7. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
8. Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2019
9. Razno
Ad 1
Nagovor župana Občine Sevnica
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk, pozdravi vse prisotne in čestita članom sveta ob
izvolitvi v Svet krajevne skupnosti. Izpostavi pomembnost delovanja krajevne skupnosti kot
ožje enote lokalne skupnosti. Krajevna skupnost predstavlja vezni člen med občino ter krajani
za reševanje lokalnih potreb, za razvoj kraja in dvig kvalitete bivanja krajanom. V nadaljevanju
poudari, da se bodo zaradi transparentnosti in lažjega pisanje zapisnikov vse seje svetov
krajevnih skupnosti snemale Magnetografi bodo arhivirani tudi zaradi morebitnih nejasnosti
povedanih na sejah. Javno se ne objavljajo
Ad 2
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS
Alenka Mirt ugotovi, da je ob začetku seje prisotnih 9 novoizvoljenih članov sveta krajevne
skupnosti izmed 10 izvoljenih.
Svet krajevne skupnosti je sklepčen.
Prisotnih: 9 članov sveta

vseh članov: 10

Župan pove, da glede na določila Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo Sveta KS vodi
najstarejši član sveta, zato povabi pooblaščeno članico OVK Alenko Mirt, da poda podatek o
najstarejšem izvoljenem članu sveta krajevne skupnosti.
Alenka Mirt pove, da je po podatkih OVK najstarejši član sveta, ki vodi prvo sejo v skladu s
15.b členom ZLS Ludvik Cesar.
Župan povabi predsedujočega, da nadaljuje z vodenjem seje.
Ad 3
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Loka pri Zidanem Mostu
Predsedujoči povabi Alenko Mirt, članico OVK, da predstavi poročilo o izidih volitev v svet
krajevne skupnosti. Pove, da svet ne potrjuje poročila OVK, sprejme samo sklep o seznanitvi s
poročilom.
Alenka Mirt pove, da so 18. novembra 2018 potekale lokalne volitve, na katerih so se volili
člani sveta Krajevne skupnosti Loka. V 6 volilnih enotah je bilo izvoljenih 10 članov sveta.
Vloženih ugovorov na delo volilnih odborov ali pritožb na odločitev občinske volilne komisije
glede izida volitev v Svet KS Loka ni bilo. Volilna udeležba je bila 37,94%.
Predsedujoči odpre razpravo.
Razprave ni.
 Ob 18.07 pride Rudi Kajtna. Na seji prisotnih 10 članov sveta.
Predsedujoči predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Svet KS se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev članov
sveta krajevne skupnosti.
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta
Predsedujoči pove, da mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta pregleda potrdila o izvolitvi članov sveta ter poroča o vsebini
in upravičenosti morebitnih pritožb. Svojo nalogo opravi v okviru 5. t.d.r. S tem dejanjem se
vloga te komisije izčrpa. Poslovnik določa tri člansko komisijo. Člane lahko predlaga vsak član
sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. Komisija mora izmed članov imenovati poročevalca, ki bo svetu KS predstavil
poročilo.
Predsedujoči predlaga, da člani sveta podajo predloge za tri člane komisije.
Člani sveta so za člane mandatne komisije predlagali Heleno Zidarič Kožar, Zorana Cvara in
Bogdana Gomboca.
Predsedujoči poda predloge na glasovanje:
- predlog: Helena Zidarič Kožar
10 za, 0 proti (prisotnih 10)
- predlog: Zoran Cvar
10 za, 0 proti (prisotnih 10)
- predlog: Bogdan Gomboc
10 za, 0 proti (prisotnih 10)

Predsedujoči ugotovi, da je svet KS imenoval mandatno komisijo za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta v naslednji sestavi:
Helena Zidarič Kožar, Zoran Cvara in Bogdan Gomboc.
Ad 5
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Predsedujoči ugotavlja, da do pričetka seje ni bilo vložene pritožbe zoper odločitev občinske
volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov. Prosi poročevalko, Heleno Zidarič
Kožar, da predstavi poročilo.
Poročevalec komisije za potrditev mandatov Helena Zidarič Kožar poda naslednje poročilo.
Komisija na podlagi poročila OVK o izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti podaja naslednje
poročilo:
1. Na lokalnih volitvah 18.11.2018 je bilo v svet KS Loka pri Zidanem Mostu izvoljenih 10
članov. V svet KS se voli 10 članov sveta.
2. Komisija je pregledala potrdila o izvolitvah vseh 10 članov sveta.
3. Pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov na izvolitev
članov sveta ni bilo.
Predsedujoči odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsedujoči predlaga sklep, da se potrdi mandate vseh 10 izvoljenih članov sveta.
SKLEP:
Svet KS je potrdil mandate vseh 10 članov sveta krajevne skupnosti, ki so bili izvoljeni
na volitvah, 18. novembra 2018.
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Predsedujoči na podlagi sklepa, s katerim je potrjenih več kot polovica mandatov, ugotovi, da
je svet konstituiran.
Ad 6
Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
Predsedujoči pove, da ima svet krajevne skupnosti predsednika in podpredsednika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta. Izvolita se izmed članov sveta KS za mandatno dobo sveta KS
z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta. Predlog za predsednika in
podpredsednika sveta lahko poda vsak član sveta.
Predsedujoči povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za predsednika sveta KS.
Franja Strniša predlaga za predsednika sveta Aleksandra File.
Barbara Zakrajšek predlaga za predsednico sveta Heleno Zidarič Kožar.
Ludvik Cesar predlaga za predsednika sveta sebe.
Pred glasovanjem poteka razprava med člani sveta razprava. Predlagani kandidati na kratko
predstavijo cilje oz. vidik potrebnih ureditev na območju KS Loka.
Predsedujoči poda na glasovanje predloge za predsednika sveta.

Za predsednika sveta Aleksandra File glasuje 8 za, 0 proti (prisotnih 10)
Za predsednico sveta Heleno Zidarič Zidar glasuje 2 za, 0 proti (prisotnih 10)
SKLEP:
Za predsednika sveta je izvoljen Aleksander File.
Izid glasovanja 8 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Predsedujoči povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za podpredsednika sveta KS.
Ludvik Cesar predlaga za podpredsednico sveta KS Heleno Zidarič Kožar.
Aleksander File in Bogdan Gomboc predlagata za podpredsednika Zorana Cvarja.
Predsedujoči poda na glasovanje predlog za podpredsednika sveta KS:
- predlog: Helena Zidarič Kožar
4 za, 0 proti (prisotnih 10)
- predlog: Zoran Cvar
6 za, 0 proti (prisotnih 10)
SKLEP:
Za podpredsednika sveta je izvoljen Zoran Cvar.
Izid glasovanja 6 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Alenka Mirt preda nadaljnje vodenje seje novoizvoljenemu predsedniku sveta.
Predsednik sveta KS Loka, Aleksander File, se zahvali za izkazano zaupanje in podporo ter
nadaljuje z vodenjem seje.
Ad 7
Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
Župan pove, da je sodelovanje občine s krajevno skupnostjo velikega pomena, saj je območje
občine Sevnica preveliko, da bi se vse zadeve urejale preko občinske uprave. Za dobro
medsebojno sodelovanje pa je pomemben hiter pretok informacij in usklajeno sodelovanje
krajevne skupnosti in občine. Vsako leto se v prvih mesecih tekočega leta župan s sodelavci
udeleži seje sveta krajevne skupnosti, na kateri se izpostavijo aktualne problematike,
načrtovane tekoče investicije in dolgoročni plani krajevne skupnosti.
Župan predstavi naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica.
Zakonodajo so člani sveta prejeli kot gradivo z vabilom na sejo.
Naloge:
−
upravno poslovanje skladno z uredbo, vhodna in izhodna pošta; pomembno
transparentno delovanje in javno objavljanje zapisnikov, vabil;
−
finančno poslovanje (izdajanje naročilnic takoj iz cadisa, tekoče evidentiranje pogodb);
Svet KS je samostojen v razporejanju sredstev, ki jih mora razporejati v naloge za katere
je odgovoren (objekti, javne poti).
− javna naročila (skrb Občine Sevnica); Javna naročila se izvajajo skladno s finančnim
načrtom krajevne skupnosti, ki mora poskrbeti za pravočasen začetek postopka glede na
rok izvedbe posamezne storitve. Postopek mora nujno zagotavljati transparentnost izbora
izvajalcev.
− vzdrževanje cest (tekoče, zimsko); Župan poudari, da je potrebno posebej pri nalogi
zimskega vzdrževanja cest, biti zelo previden saj je potrebno pri izvajanju nalog
upoštevati več vidikov: aktualno zakonodajo, zagotavljanje prevoznosti javnih poti,
strpnost voznikov, racionalno razmerja med finančnim in kvalitetnim izvajanjem storitev
zimske službe. V preteklosti je bilo letno vzdrževanje javnih poti poudarjeno v zalednih
delih krajevne skupnosti.

−

−

−
−

−
-

vodooskrba (prenos na JP Komunala d.o.o. Sevnica); na tematiko je bilo v preteklosti
opravljenih veliko razprav. Potekajo priprave projekta v okviru razvojnega programa
vodovodnih sistemov na območju Občine Sevnica, v katerega je vključena tudi krajevna
skupnost Loka (posodobitev vodovodnega sistema, pridobivanje novih vodnih virov,
dograditev primernega sistema, vključitev v javno vodovodno omrežje). Pričakuje se
aktivna vključitev sveta KS. V iztekajočem se letu so s strani Občine Sevnica potekale
aktivnosti pridobivanja zemljišč, ki so predvidena za izgradnjo rastlinske čistilne naprave.
Projekt se podrobneje predstavi od enih naslednjih vsebinskih sej. Z Drekcijo RS za ceste
je dogovorjeno, da se izdela projekt za ureditev ceste na odseku Loka – Račica. Glede
odseka državne ceste na Bregu je dogovorjeno, da se ta posodobi v sklopu rednega
vzdrževanja.
pokopališka dejavnost (uskladitev odloka z zakonodajo); Pri usklajevanju odloka je
potrebno upoštevati tudi vidik krajevno običajnega načina izvajanja pogrebne in
pokopališke dejavnosti.
Urejanje javnih površin se vrši preko ekipe javnega podjetja Komunala d.o.o. Pri
organizaciji dela je potrebna aktivna vključenost sveta krajevne skupnosti.
upravljanje nepremičnin; Občina Sevnica ima pripravljenih nekaj predlogov za upravljanje
objekta na naslovu Loka 51, kjer je tudi sedež krajevne skupnosti. Kulturna dvorana se je
uredila do te mere, da je prijetnejšega izgleda (sanacija strehe). V nadaljevanju bo
potrebno stalno skupno sodelovanje občine in krajevne skupnosti).
pomoč društvom (pravilnik, razpis); finančna pomoč v obliki dotacij in nefinančna pomoč,
ki se izkazuje z uporabo urejenih javnih objektov.
Pri izvajanju projektov s področja gradnje in posodabljanja javne infrastrukture v kraju je
nujno potrebno sodelovanje tudi ostalih deležnikov v prostoru (Direkcija RS za ceste,
Direkcija RS za vode, Slovenske železnice, Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine, zasebni lastniki,…). Za potrebe ureditve priključka iz Radeža je bila s strani
Občine Sevnica odkupljena stanovanjska hiša Fon. Za rušitev objekta Zavod za varstvo in
kulturne dediščine trenutno ne izda potrebnega soglasja.

V zaključku predstavitve župan poudari, da bo potrebno za realizacijo strateških ciljev na
območju KS Loka nujno sodelovanje krajevne skupnosti, občine Sevnica in države.
Predsedujoči preda besedo direktorju občinske uprave, Zvonetu Košmerlu.
Direktor občinske uprave čestita vsem novoizvoljenim članom sveta, pove, da je prva
konstituivna seja formalne narave, ki pa mora biti izpeljana skladno z veljavno zakonodajo, da
se svet krajevne skupnost konstituira in lahko prične z delovanjem. Verjame, da so splošne
usmeritve dela pozitivne, in da se bodo cilji uresničevali v dobrem sodelovanju tako članov
sveta KS, zaposlenimi na občinski upravi in krajani. Cilje je potrebno uresničevati skladno z
zakonodajo in pri tem poskušati upoštevati krajevne značilnosti. Predsednik je tisti, ki je
odgovoren za pravočasen prenos pravih informacij do posameznih strokovnih služb. Člane
sveta prosi za strpno sodelovanje zaradi dejstva, da v kratkem roku ni mogoče realizirati vseh
potrebnih aktivnosti, ki se porajajo v različnih območjih krajevne skupnosti. Na strani sveta KS
je smiselno sestaviti spisek prioritetnih investicij oz. programov, ki se s skupnim sodelovanjem
postopoma realizirajo v okviru predpisane zakonodaje.
Ad 8
Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2019
Župan pove, da je zaradi pozno izvedenih volitev za prvo tromesečje leta 2019 sprejet sklep o
začasnem financiranju (v prvem tromesečju leta so sredstva zagotovoljena samo za tekoče
delovanje, investicijsko ni predvideno). Po sprejetju proračuna Občine Sevnica, katerega del
so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti, bodo sredstva razpoložljiva tudi za investicijski del
aktivnosti. Krajevne skupnosti morajo predloge finančnih načrtov za leto 2019 izvesti

najkasneje do konca leta 2018. 30. januarja 2019 se bo na redni seji občinskega sveta
obravnaval osnutek proračuna za leto 2019.
Dodatna pojasnila za pripravo finančnega načrta poda Marjetka Flisek, ki nudi vso potrebno
strokovno pomoč za lažjo pripravo osnutka dokumenta. V nadaljevanju bo finančni načrt
obravnavan tudi na naslednji seji sveta KS. Svet KS mora v mesecu januarju 2019 sprejeti
sklep o obravnavi finančnega načrta, kateri bo podlaga za nadaljevanje predpisanega
postopka sprejetja proračuna Občine Sevnica, ki ga sprejema Občinski svet.
Člani sveta so na klop s strani župana prejeli tudi sklep o višini kvote za financiranje krajevnih
skupnosti v letu 2019, ki je skladen s Pravilnikom o nalogah, delovanju in financiranju
krajevnih skupnosti v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 103/2011).
Ad 9
Razno
Alenka Mirt člane sveta pozove k oddaji obrazcev za obdelavo osebnih podatkov in obrazcev
za izplačilo sejnin. S strani Občine Sevnica, komisije za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja, je podan poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane nadzornega odbora,
komisij in odborov občinskega sveta, nadzornega sveta JP Plinovod Sevnica in JP Komunala
d.o.o. Sevnica in Občinske volilne komisije. Predlogi se zbirajo do vključno srede, 19.
decembra 2018.
V nadaljevanju nadaljuje Zoran Cvar, ki podaja mnenja in vprašanja glede vodooskrbe in
načina plačevanja vodarine ter namenski porabi sredstev iz naslova vodarine. Izpostavi v
preteklosti obljubljene projekte, ki še niso realizirani (pločniki, čistilna naprava, gradnja hostla).
Glede rednega vzdrževanja cest ga zanima, kdo je pristojen za čiščenje cestišč po končanem
zimskem vzdrževanju cest. Ker ljudje veliko sami čistijo ostanke preska, prihaja do zamašenih
jaškov. Krajene zanima namembnost objekta Clann. Poda pobudo za boljšo ureditev
rekreativne poti ob Savi, saj je ta zelo dobro obiskana. Občini Sevnica se zahvaljuje za
dosedanje sodelovanje in upa na večjo posodobitev Loke.
V razpravo se vključi župan, ki pove, da ne pozna dobro tematike glede vodooskrbe pred
njegovim mandatom. Od leta 2007 dalje so se začeli projekti podprti s strani Evropske unije. S
strani sveta KS Loka je bila v tistem času podana izjava, da je vodooskrba rešena na dolgi
rok. Danes se je izkazalo, da temu ni tako, zato je nujno porebno glede na nastale
spremenjene okoliščine začeti sistemsko urejevanje na sodoben način.
Glede stanje državne ceste skozi center Loke pove, da je bil leta 2013 s strani Občine Sevnica
izdelan idejni projekt, ki je bil predstavljen Direkciji RS za ceste. Projekt je zajet v proračunu
države v sklopu načrtov razvojnih programov. Skupna skrb sveta KS in Občine Sevnica je, da
z odgovornostjo spremlja razvoj projekta.
Stavba Clann je bila pred leti odkupljena s strani Občine Sevnica za njene potrebe. Polovica
objekta se je prodala zasebnemu investitorju. Občina Sevnica si je v delu objekta uredila
prostore za arhiv, del objekta uprabljajo gasilci in civilna zaščita. V objektu se skladišči tudi
posipni material potreben za zimsko vzdrževanje cest.
Za urejevanje in skrb rekreativne poti ob Savi je skrb predvsem na strani krajevne supnosti, ki
mora poskrbeti tudi za dober pretok informacij med krajevno skupnostjo in občino, tako zaradi
skrbi rekreativne poti kot vdrževanja drugih javnih objektov.
Po mnenju župana je gradnja hostla na strani zasebne gospodarske panoge. Objekt (lastnik
Sadjarstvo Blanca) je že v načrtu nabave nepremičnin, potrebno je zagotoviti vir financiranja
nabave, projektiranja, rušitve,...
V nadaljevanju poteka razprava na pobudo Jožeta Kokalja, ki sprašuje kdaj in kako se bo
rešila težava glede oporečnosti vode na vodovodnem sistemu Čelovnik. V razpravi so
sodelovali, župan, Zoran Cvar in direktor. V povzetku razprave se predlaga, da se tematiko
uvrsti na eno izmed naslednjih sej sveta KS. Strokovne službe Občine Sevnica bodo zbrale

potrebne informacije in podatke, ki bodo podlaga za podajanje konkretnih rešitev za izvedbo
primerne vodoskrbe krajanov Čelovnika.
Zoran Cvar preda prisotnim vabilo na odprtje razstave likovne kolonije Loka 2018.
Predsedujoči vsem prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje.
Seja je zaključena ob 19.28 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Ludvik Cesar
predsedujoči Svetu KS Loka

Aleksander File
Predsednik sveta KS Loka

