Številka: 031-0006/2020
ZAPISNIK
10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Loka,
ki je bila dne 28. februarja 2022, ob 18.00 uri v sejni sobi krajevne skupnosti Loka.
Prisotni člani sveta:
Barbara Zakrajšek, Zoran Cvar, Ludvik Cesar, Franja Strniša, Bogdan Gomboc, Helena
Zidarič Kožar, Aleksander File, Jože Kokalj.
Odsotni člani sveta:
Rudi Kajtna. Matjaž Felicijan.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave Občine Sevnica,
Mitja Udovč, direktor podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
Marjetka Flisek, referentka za KS,
Božidar Beci, član OS,
Gorazd Zupanc, član OS.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Aleksander File predsednik sveta KS Loka.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta KS Loka. Svet KS Loka je bil sklepčen.
Predsedujoči pozdravi goste in člane sveta ter prebere predlog dnevnega reda in ga poda v
razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta z dne 29.9.2021 in potrditev
zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 30.12.2021,
3. Pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022,
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021,
5. Pregled vlog in dopisov,
6. Pobude in predlogi članov sveta,
7. Razno.
Razprave ni.
Sklep:
Člani sveta potrdijo predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta z dne 29.9.2021 in potrditev
zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 30.12.2021
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Člani sveta so zapisnik prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik poda zapisnika v
razpravo.
Sklep:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnika 9. redne seje sveta z dne 29.9.2021 in
zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 30.12.2021.
Izid glasovanja: za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022
Predsednik preda besedo županu Občine Sevnica, ki uvodoma pove, da je tovrstno
vsakoletno srečanje je zelo pomembno zanj in za sodelavce, z letošnjim letom pa je v luči
aktualnih sprememb na področju upravljanja javnih cest prisoten tudi direktor komunale.
Predstavi delo Občine Sevnica, vezano na območje KS Loka, po posameznih vsebinskih
področjih.
- Predšolska in šolska vzgoja je za vsak kraj pomembna. V Loki sta urejena vrtec in
podružnična osnovna šola, ki zagotavljata prostorske kriterije.
- Občina Sevnica zagotavlja delovanje društvenih dejavnosti preko javnih razpisov.
- Za varstvo starejših je poskrbljeno tako z javnim socialno varstvenim zavodom
Trubarjev dom upokojencev ter različnih oblik pomoči na domu, s katerimi se
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu vsaj za določen čas ter se tako
posamezniku omogoči, da lahko ostane čim dlje v domačem okolju. Dejavnost izvaja
Center za socialno delo.
- V Občini Sevnica so zagotovljeni avtobusni prevozi šolskih otrok, ki je zaradi porasta
standardna zelo zahtevno, predvsem v zimskem času.
- Občinski svet Občine Sevnica sprejel tretje spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta ter pozove člane sveta, da razmislijo o morebitnih pobudah za
četrto spremembo, saj postopki spremembe trajajo več let. Nekaj pobud iz okolja KS
Loka je bilo podanih tudi za izdelavo OPPN zraven pokopališča. Predlog je tak, da
občina izdela strokovne podlage za celotno območje (komunalna ureditev) in glede
na interes lahko posameznik zaključi svoj OPPN za svoje objekte glede na interes.
- Letošnja glavna sprememba je način upravljanja javnih poti, ki jih je do sedaj
upravljala krajevna skupnost. S prevzemnikom upravljanja cest, javnim podjetjem
Komunala d.o.o. Sevnica je Občina Sevnica zastavila primeren koncept, ki je zakonit
in dovoljuje, da so večja vzdrževalna dela in rekonstrukcije domena sveta krajevnih
skupnosti. Na državni cesti, na odseku Loka – Račica je projekt v zaključevanju. V
fazi odkupa posameznih objektov, so bile izveden realizacije že v preteklem letu,
eden je predviden še letos. Z Direkcijo za infrastrukturo je dogovorjeno, da so ti
odkupi kot občinski vložek v obnovo predmetne ceste. Na mostu čez Podvinski potok
še ni zaznati nikakršnih aktivnosti. Pripravljena je dokumentacija za rekonstrukcijo
križišča (gledano iz smeri Sevnica, prvo križišče mimo kapelice do mostu) in DRSI že
pridobiva potrebna zemljišča.
- Na podlagi razpisa Ministrstva za okolje in prostor se intenzivno izvajajo aktivnosti za
pripravo dokumentacije za gradnjo vodovodnega sistema za območja kjer je
priključenih manj kot 10000 uporabnikov. V ta projekt je uvrščen Loški vodovod. V
enem delu območja KS Loka se bodo v tekočem letu izvajale hidravlične izboljšave
vodovodov. Za gradnjo čistilne naprave so urejena vsa pravno lastniška razmerja,
potekajo zadnja usklajevanje, saj je projektna dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja že vložena na Upravno enoto.- Zaradi odkupljenega objekta sadjarstva Blanca je pričakovati visoke finančne izzive.
Najprej je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za rušenje objekta, saj se strmi
na tem delu urediti trg, kjer pa bodo potrebna usklajevanja Z zavodom za kulturno
dediščino.
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V fazi priprave je državni projekt izdelave protihrupne zaščite ob železniški progi v
sklopu rekonstrukcije železniške postaje Sevnica oz. celotne proge Zidani Most –
Dobova. Na občinskem svetu je bila predstavljena zasnova protihrupne zaščite, ki je
šla v nadaljnje projektiranje in vključuje tudi objekte v Loki, v Šentjurju in Bregu
(protihrupne ograje, zamenjava stavbnega pohištva).

Direktor uvodoma pove o pomembnosti srečevanja predstavnikov lokalne skupnosti na ravni
Občine Sevnica ter svetom krajevnih skupnosti. Cilj vseh navzočih je delati za isti prostor in
iste kraje s ciljem napredka in izboljšav, z namenom sorazmernega razvoja, zato so tovrstna
srečanja zelo pomembna in učinkovita. V istem prostoru se prepletajo različne aktivnosti tako
krajevne skupnosti in občine kot države na vseh področjih delovanja, od vseh že naštetih do
šolskih prevozov, varstva starejših, splošne urejenosti okolja, delovanja društev, gasilcev,
kmetijstva in gospodarstva. Gre za uravnoteženje zagotavljanja sredstev za vsa področja, pri
čemer sestavljavci krajevne in občinske politike tenkočutno zaznavajo specifične potrebe
krajev. Veliko vlogo pri zagotavljanju standarda igra podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, ki je
je javni zavod v lasti Občine Sevnica in izvaja javno gospodarsko službo na območju Občine
Sevnica (oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
pogrebne in pokopališke storitve, javna snaga, urejanje javnih površin, vzdrževanje občinskih
cest).
Med večjimi letošnjimi občinskimi projekti je gradnja nove OŠ Ane Gale Sevnica, dograditev
kuhinje in prostorov za vrtec na Blanci, izgradnja nadvoza, ki dobiva končno obliko na
Šmarsko cesto v industrijsko cono. Med večjimi letošnjimi občinskimi projekti izpostavi vse tri,
sofinancirane iz EU sredstev (hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov, ureditev
kanalizacijskega omrežja in urejanje Poslovne cone Sevnica z gradnjo nadvoza in rondoja
pred Nadvožnjakom). Sredstva se namenjajo tudi PGD Sevnica za sofinanciranje nabave
vozila za reševanje iz višin in globin. Občinski svet Občine Sevnica sprejel tretje spremembe
in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter pozove člane sveta, da razmislijo o
morebitnih pobudah za četrto spremembo, saj postopki spremembe trajajo več let. V
proračunu občine Sevnica so rezervirana sredstva za posodobitve javne infrastrukture za
območje KS Loka in sicer: ureditev sejne sobe KS z opremo, zamenjava strehe na objektu
Loka pri Zidanem Mostu 51 (skupaj z etažnim lastnikom Mercator d.d.), ureditev prostora za
raztros pepela na pokopališču v Loki, kanalizacija pri objektu Clann, odmere cest, razpisi iz
področja kulture, športa, gospodarstva, kmetijstva, javni razpis za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov v Občini Sevnica za leto 2022, na igrišču se bo postavil prostor za
garderobe in ureditev tenis igrišča prednostno z umetno travo, izdelana bo projektna
dokumentacija za cesto Žirovnica – Radež, iz participativnega proračuna bo financirana že
lansko leto podano pobuda za ureditev podhoda za dvoživke in postavitev 5 solarnih svetilk
ob reki Savi, hidravlične izboljšave, projektna dokumentacija za vodovod Čelovnik – Pleš in
izdelava projektne dokumentacije kanalizacije. Občina Sevnica si zastavlja koncept investicij
v sončne elektrarne na javnih objektih. V letu 2022 želi pregledati in predlagati primerne
javne objekte in v letu 2022 s pomočjo Eko sklada ali katerega drugega razpisa tudi izvesti
postavitev ene vzorčne sončne elektrarne na javnem objektu. Cilj je vzpostavitev emobilnosti z uvedbo sistema javnih električnih koles.
Mitja Udovč, direktor javnega podjetja Komunala d.o.o. uvodoma pove, da javno podjetje širi
svojo dejavnost. Na podlagi Odloka o urejanju javnih površin in cest je bila z vsemi 11
krajevnimi skupnostmi podpisana skupna pogodba o načinu vzdrževanja in upravljanja javnih
poti. Gre za veliko število cest (preko 636 km JP in LC v celotni občini), z veliko nalogami in
odgovornostmi, hkrati pa z omejenimi resursi. Naloge se usklajujejo v sodelovanju s
predstavniki krajevnih skupnosti, s prihodnjo sezono tudi za področje zimske službe.
Investicije na javnih poteh bodo še vedno v domeni krajevnih skupnosti, ki bodo izbirale
izvajalce preko javnega razpisa. Rezultati sodelovanja so na terenu že vidni, gre za čiščenje
prepustov, vejevja itd. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica deluje kot pravni naslednik
Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica v energetski dejavnosti kot operater
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Sevnica in kot dobavitelj
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zemeljskega plina. Hidravlične izboljšave Občine Sevnica je kohezijski evropski projekt, ki se
že zamišljen v treh sklopih. Tretji sklop se že odvija – povezovanje vodovodnih sistemov in
vodnih virov preko od Cirja, Razborja do Okroglic in dalje na Breg in Šentjur na Polju. Ob
gradnji čistilne naprave bi bilo smiselno posodobiti obstoječo podtalno infrastrukturo. Glede
gradnje vodovoda v Loki že potekajo aktivnosti. Začelo se projektiranje vodovoda Čelovnik
(črpanje vode v obstoječi vodohran, zasnova trase, geodetske izmere).
Predsednik Aleksander File odpre razpravo. V razpravi so bila izpostavljena sledeča
vprašanja in podani odgovori s strani predstavnikov občine:
Helena Zidarič Kožar poda vprašanje glede vodovoda Okroglice. Na prejšnji seji sveta KS
Loka je podala pobudo, da je nujen začetek projektiranja spodnjega dela vodovoda zaradi
nastalih težav pri zagotavljanju vodooskrbe spodnjega naselja Okroglice, vključno z objektom
Kranjc. Ugotovljeno je, da je voda oporečna, kar je najverjetneje posledica posega v naravo
s kurjenjem ob vodnem viru novega lastnika v vasi. Težava je tudi pri glavnem vodovodnem
sistemu, saj so vodna dovoljenja potekla v letu 2021. Uporabniki vodovoda so oddali
pristojnim službam vlogo za podaljšanje vodovodnega dovoljenja s seznamom vseh
uporabnikov vodovodnega sistema. Iz Arsa so pridobili odgovor, da morajo uporabniki sami
podati vloge za pridobitev vodne pravice. Uporabniki ne vedo kakšnega statusa je obstoječ
vodovodni sistem.
Na izpostavljeno vprašanje poteka razprava v kateri so sodelovali, župan, Zvone Košmerl,
Mitja Udovč, Božidar Beci in Ludvik Cesar. V zaključki razprave so glede na dejstvo, da je
direkcija ugotovila, da je predmetni vodovod lokalni in ne zapade v sistem javne preskrbe s
pitno vodo, ki pogojuje, da vodovodni sistem zagotavlja povprečno vsaj 10 m3 vode na dan
ali oskrbuje vsaj 50 stalno živečih uporabnikov, saj bi v nasprotnem primeru podali pogoj, da
mora vodno pravico pridobiti Občina Sevnica, da je smiselno počakati, da se dokonča
dograditev vodovoda Okroglice in se takrat izvede priključitev uporabnikov. V primeru
inšpekcijskega nadzora lahko Občina Sevnica poda izjavo, da se vodovod gradi in da se
bodo po končanju del uporabniki nanj priklopili. Predlaga se tehnično operativni sestanek s
predstavniki uporabnikov in odgovornih služb Komunale Sevnica o možnosti predčasnega
priključka na vodovodni sistem spodnjega dela naselja Okroglice, vključno z objektom
Krajnc.
Zoran Cvar izpostavi plačevanja najemnine za prostor Kulturne društva v Clanu, ki ga v
najem oddaja Občina Sevnica. Meni, da je najemnina previsoka. Poleg tega ga je zmotila
zamenjava ključavnic. Podano je bilo pojasnilo, da je najboljše, da kulturno društvo pridobi
status društva v javnem interesu, saj je po zakonodaji le takšno društvo opravičeno plačila
najemnine. Ključavnice so bile zamenjane zaradi varnosti varovanja arhiva Občine Sevnica
in Upravne enote Sevnica.
Zoran Cvar sprašuje ali je možna gradnja nadstreška pri mrliški vežici na pokopališču v Loki.
Zanima ga tudi predračunska vrednost za ureditev prostora za raztros pepela. Podano je bilo
pojasnilo, da se trenutno ne da podati točnega zneska za ureditev prostora, vsekakor pa je to
znesek do 5.000,00 EUR glede na dosedanjo prakso. Pobuda za izgradnjo nadstreška se
zabeleži za preučitev potrebe morebitne gradnje v prihodnosti.
Gorazd Zupanc sprašuje glede informacije glede obnove mostu v Sevnici in z njim
povezanega obvoza čez Radeče, Loko, Račico, Breg, kajti ta cesta je dotrajana in na
določenih odsekih potrebna razširitev in preplastitev. Varnost v cestnem prometu bo zaradi
povečanega prometa zelo zmanjšana. Podano je pojasnilo, da se bo o tem razpravljalo na
sestanku z DRSI, ki bo v mesecu marcu. Za gradnjo rondoja Šmarje se pričakuje, da bo
promet tekel relativno normalno. Obnova mostu čez Savo je bila v načrtih DRSI sicer vedno
za mostom Log, vendar so se na DRSI odločili za razpis projektne dokumentacije za obnovo
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mostu. O vseh argumentih bo razprava tekla na naslednjem sestanku, predvideva pa se, da
gre predvsem za vidik zagotavljanja ustrezne varnosti mostu.
Gorazd Zupanc pove, da je podal pobudo vezano na participativni proračun za ureditev
jarka ob poljski poti v katerega se zlivajo viški iz vseh greznic v vasi Račica. Apelira, da je
zadevo potrebno primerno urediti. Pove, da je bil po pričevanju nekaterih krajanov, že
izdelan projekt ureditve. Župan poda pojasnila, da je na tem delu opravil terenski ogled s
predstavnico Direkcije RS za vode, ki je komentirala zacevljen potok, ki teče čez Račico in je
povedala, da stroka ne dovoljuje zamišljene ureditve s cevmi. Direkcija RS za vode je
pripravljena odkupiti zemljišče in urediti odprti jarek za vodotok.
Vezano na tematiko vodotokov Zoran Cvar izpostavi težavo poplavljanja pri Štravsih, ko
pride do večjih nalivov (od glavne ceste je napeljano v jašek in potem so cevi napeljane ob
ograji Sadjarstva Blanca). Bogdan Gomboc pove, da je enaka težava v Račici mimo
Ernestla. Na povedano se v razpravo vključi Gorazd Zupanc, ki je na te težave opozarjal in
predlaga, da je potreben ogled celotnega območja krajevne skupnosti s predstavnikom
stroke za tovrstno vsebino, da se zadeve ustrezno sanirajo. Podobne težave je opazil tudi
Ludvik Cesar nasproti gasilskega doma_______.
Gorazd Zupanc izrazi svoje mnenje vezano na obvoz pri rekonstrukciji državne ceste, ki se
bo v prihodnosti izvajala. Predlaga, da se preveri kje bodo možni obvozi v časi izvajanja
aktivnosti, da se tisti odseki cest, ki še niso kategorizirane ustrezno uredijo in kategorizirajo.
Predvsem izpostavi makadamsko pot ob jarku, ki vodi do njiv, ker dejansko služi kot dovoz.
Župan poda pojasnilo, da se v prejšnjem letu zaključil postopek kategorizacije cest. V letu
2022 se bo odprl nov postopek kategorizacije, katera je možna samo na zemljiščih, ki so v
lasti Občine Sevnica oz. lastniki zemljišč podajo soglasje. Bogdan Gomboc pove, da je bil
podan predlog krajanov, da se na tej poti asfaltira odsek v izmeri cca 50 m zaradi prašenja.
V nadaljevanju poteka razprava glede težav zaradi navigacijskega sistema, saj je bilo večkrat
na nekaterih odsekih opaženo, da so vozniki, predvsem tovornih vozil, imeli težave na ozkih
delih. Župan pove, da so sami opazili težave voznikov zaradi navigacije, zato se je na
izpostavljene odseke postavljala opozorilna prometna signalizacija. Na omenjene težave se
je večkrat opozarjalo izvajalce navigacijskih služb.
Gorazd Zupanc sprašuje kje je težava, da se gradnja mostu na Bregu še ni začela. Župan
pojasni, da ima Direkcija RS za infrastrukturo določene postopke pridobivanja zemljišč.
Potrebno je uskladiti interese še z nekaj lastniki zaradi potoka in zaradi mostu. Strokovne
službe Občine Sevnica sodelujejo z Direkcijo RS za infrastrukturo, zato je znano, da postopki
napredujejo.
Bogdan Gomboc izpostavi, do so krajani ob čiščenju brežine pri Klenovšku opazili
posedanje terena in sprašuje ali je možno izvesti ukrepe za zaščito ogroženih stanovanjskih
hiš. Župan pojasni, da bi morali lastniki, ki jih posedanje ogroža, narediti prijavo. Smiselno bi
bilo pregledati projekt rešitve stabilizacije terena.
Ludvik Cesar izpostavi vprašanje glede načrtov možnosti preplastitve ceste Ruski most –
Razbor (na tej cesti je tudi plaz). Direktorju Komunale poda pobuda, da bi se ob tej cesti
košnja vršila 2 x letno. Župan pojasni, da se predmetna cesta predhodno odmeri.
→ ob 19.26. sejo zapusti Bogdan Gomboc. Na seji prisotnih 7. članov sveta. Svet je
sklepčen.
Barbara Zakrajšek pove, da so v Šentjurju na Polju kapelico prestavili. Krajani razmišljajo o
obnovi vaškega vodovoda v lastnem financiranju investicije in si želijo, da ostane v kategoriji
vaškega vodovoda še naprej. Ob izgradnji vodovoda bi bilo smiselno urejati tudi kanalizacijo
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in asfaltacijo javnih poti. Župan poda pojasnilo, da so vse potrebne informacije, odgovornosti
in normativi potrebni za zagotavljanje ustreznost pitne vode podani v Pravilniku o pitni vodi.
Lokalna skupnost mora delati skladno z omenjenim pravilnikom. Vodno pravico podeljuje
ARSO. Na tematiko poteka razprava glede pogojev za vzpostavitev zasebnih ali javnih
vodovodov. Predsednik Aleksander File pojasni, da je posodobitev cestne infrastrukture za
proračun krajevne skupnosti prevelik finančni zalogaj. Predlaga se izdelava idejne zasnove
potrebnih ureditev celotne infrastrukture s potrebnimi razmejitvami. Podano je tudi opozorilo,
da mora upravljavec vodovodnih sistemov zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost
pitne vode. In to bo v primeru statusa vaškega vodovoda skrb krajanov samih tako iz
finančnega vidika kot vidika odgovornosti.
Božidar Beci sprašuje glede čiščenja odpadnih vod. Župan poda pojasnilo, da lahko
gospodinjstvo, ki se ukvarja s kmetijstvom vsebino greznice iztoči v gnojno jamo in jo zmeša
z vsebino gnojne jame. Male hišne čistilne naprave očistijo odpadne vode do te mere, da
lahko iztekajo skupaj z meteorno kanalizacijo. Na podlagi stroškovnih analiz in prakse je
dognano, da je največkrat izgradnja kanalizacijskega sistema dražja od vgradenj malih
čistilnih naprav, sploh na področjih razpršenih gradenj.
Zoran Cvar poda skrb, da v primeru povečanega prometa zaradi morebitnega obvoza zaradi
rekonstrukcije mostu Sevnica-Boštanj, ne bo zagotovljena varnost otrok in drugih pešcev, saj
ob cesti ni pločnikov. Na celotni cesti od Radeč do Sevnice je označen samo en prehod za
pešce. Župan vidi možnost, da se na cesti omeji promet zgolj za osebna vozila ter postavi
signalizacijo za omejitev hitrosti.
Franja Strniša sprašuje kako bo potekala trasa vodovodnega sistema na Čelovniku. S strani
župana in predsednika je podano pojasnilo, da se aktivnosti že odvijajo v pridobivanju
služnosti lastnikov zemljišč. Končna trasa bo znana po uskladitvah z lastniki zemljišč, ki so
predvidena za gradnjo vodovoda Čelovnik-Pleš.

Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021
Člani sveta so gradivo ZR 2021 prejeli skupaj z vabilom, ki je vsebovalo Poslovno poročilo za
leto 2021, tabelo realizacije prihodkov in odhodkov ter vsebinska obrazložitev nastalih
odhodkov.
Predsednik poda gradivo v razpravo. Razprave ni.
Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Loka se je na svoji 10. redni seji dne, 28. 2. 2022 seznanil z
dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Loka za leto 2021 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 5
Pregled vlog in dopisov
Predsednik predstavi dopise in vloge, ki so bile prejete na sedež KS od zadnje seje do
danes:
-

Analiza pitne vode za vodovod Čelovnik;
Knjižnica sevnica je podala zahvalo za podarjene knjige.
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-

-

-

Prejeta pobuda Melite Sotlar
za spremembo OPPN Dobrava za gradnjo
enostanovanjske hiše;
Dopis Savskih elektrarn → Pot na levem bregu Save v naselju Šentjur na Polju, v
katerem se zahvaljuje za skrb za čisto okolje. Kot upravljavec HE Vrhovo so stalno v
sodelovanju z Občino Sevnica glede vpletenosti in potreb lokalnega prebivalstva v
obvodnem prostoru reke Save. Glede izpostavljenosti opaženih odpadkov predlagajo,
da se KS obrne na Občino Sevnica. Župan komentira, da zadevo pozna. To je
vzdrževalna pot, ki je v poplavnem delu in kadar je voda visoka nanosi odpadke na
pot. Občina Sevnica je ob ureditvi te poti potrdila, da jo bo občasno očistila. Predlaga
se večkratni pregled poti oz. odprtje zapornice, da bi lahko krajani sami očistili teren s
traktorjem.
Prejeto je bilo poročilo za leto 2021 Aktiva kmečkih žena Breg;
Ivan File ml. je poslal prošnjo za dostavo peska za ureditev dovoza do objekta Radež
4 a, ki ni bil dokončan v obdobju, ko se je urejala glavna cesta. Za pesek so zaprosili
tudi Mervič Tomaž, Fon Radoš, ________ Štefka in Matej Morinc. O stanju ceste pri
Mateju Morinc poroča ga. Helena Zidarič Kožar, ki pove, da je to gozdna pot v lasti
zasebnikov, za katero ima prositelj dovoljenje uporabljati in urejati z gramozom.
Lastniki gozda so proti, da se ta cesta kategorizira.
Prejeta je bila pobuda za ureditev javne poti št. 873481 (Štavt) s strani Brede Rman.
Predsednik pove, da je bil opravljen terenski ogled in se predlaga ureditev podati v
finančni načrt za leto 2023.
Prejet je bil ažuriran predračun za obnovo kapelice v Loki, ki jo je potrebno urediti v
tekočem letu. Direktor pove, da je potrebno spremljati razpise za obnovo kulturnih
spomenikov in projekt prijaviti.
Odpis zapadlih terjatev iz naslova grobnin od leta 2013 do vključno z letom 2018

Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Loka se je na svoji 10. redni seji dne, 28. 2. 2022 odprtimi
terjatvami z naslova grobnin iz preteklih let (od leta 2013 do vključno z letom 2018) v
skupnem znesku 6.971,05 EUR in predlaga, da se terjatve odpišejo.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 6
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave, saj so bile vse vsebine predstavljene v prejšnjih točkah.
Predsedujoči se članom sveta zahvali za sodelovanje.
Seja zaključena ob 20.10 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Aleksander File
Predsednik sveta KS Loka
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