KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 031-0006/2020
Datum: 08.10.2020
ZAPISNIK
7. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v četrtek, 8.10.2020 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Aleksander File, Zoran Cvar, Franja Strniša, Helena Zidar Kožar,
Matjaž Felicijan, Barbara Zagrajšek.
Odsotni člani Sveta KS: Rudi Kajtna, Bogdan Gomboc(opr.), Ludvik Cesar (opr.), Jože
Kokalj.
Ostali prisotni: Božidar Beci (član Občinskega sveta Občine Sevnica), Marjetka Flisek
(referentka za KS na Občini Sevnica).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Aleksander File, predsednik sveta KS Loka.
Predsedujoči je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta, kar pomeni, da je svet KS Loka 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 6. redne seje sveta z dne 16.7.2020,
3. Predlog finančnega načrta za leto 2021,
4. Informacije glede elementarne nesreče na območju KS Loka,
5. Pregled vlog in dopisov,
6. Pobude in predlogi članov sveta,
7. Razno.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Loka soglasno sprejme predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje sveta z dne 16.7.2020
Člani sveta so zapisnik prejeli kot gradivo skupaj z vabilom na sejo. Predsednik predlaga
razpravo glede na zapisnik prejšnje seje. Razprave ni.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 6. seje sveta KS Loka z dne 16.7.2020.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.

Ad 3
Predlog finančnega načrta za leto 2021
Člani sveta so gradivo prejeli skupaj z vabilom. Predsednik članom sveta pove, da večjih
sprememb glede na leto 2020 ni. Poudari, da na kontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam poleg dotacij za delovanje društev vključen tudi znesek 4.500,00
EUR, ki se bo namenil PGD Breg za nabavo novega gasilskega kombija.
Konto

Opis

PREDLOG 2021

1

2

3

PRIHODKI

62.521,78

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714100

Drugi nedavčni prihodki

437,06

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

750,00

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

740101

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

ODHODKI
Pisarniški material-KS Loka

1.900,00

9.688,06
49.746,66

62.521,78
2.203,00

402000

Pisarniški material in storitve

200,00

402009

Izdatki za reprezentanco

503,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.500,00

Energija in komunalne storitve - KS Loka

6.166,00

402200

Električna energija

3.620,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.300,00

402204

Odvoz smeti

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402299

Druge storitve komunikacij in komunale

50,00
636,00
560,00

Drugi operativni odhodki-KS Loka

9.240,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

5.220,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

4.000,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1.220,00

Upravljanje z premoženjem - KS Loka

1.220,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

20,00

720,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

402503

500,00

31.302,78

Cestni promet in infrastruktura

31.302,78

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

31.302,78

Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

31.302,78

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

31.302,78

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.370,00

Komunalna dejavnost

4.370,00

Oskrba z vodo

4.370,00

Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

4.370,00

402200

Električna energija

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.200,00

402999

Drugi operativni odhodki

1.440,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

412000

730,00

8.020,00

Programi v kulturi

7.500,00

Ljubiteljska kultura

7.500,00

Ljubiteljska kultura v KS Loka

7.500,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.500,00

Šport in prostočasne aktivnosti

520,00

Programi športa

520,00

Šport in prostočasne aktivnosti

520,00
520,00

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

520,00

Na vprašanje Helene Zidar Kožar, če bi bilo možno večnamensko dvorano v Gasilskem domu
na Bregu koristiti tudi za kulturne namene, med člani sveta poteka razprava. Ideja se jim zdi
zanimiva. Organizacija aktivnosti bi lahko potekala preko Športno kulturnega društva Breg.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu se je na svoji 7. redni seji dne, 8. 10.
2020 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu
svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 4
Informacije glede elementarne nesreče na območju KS Loka
Predsednik članom sveta poda nekaj informacij o posledicah neurja s točko, ki je območje KS
Loka prizadelo 30.8.2020. Na objektih je bilo največ škode na strehah in oknih. Akcijo
interventnih popravil so izvajali gasilci, ki jim je delo oteževal dež. Predsednik se zahvali Heleni
Zidarič Kožar za donacijo malice udeleženim pri interventni akciji. Sredstva za malico so bila
donirana tudi iz proračuna KS Loka. Oceno škode je izvajala tudi komisija s strani Občine
Sevnica. Ali bodo oškodovanci upravičeni do denarne odškodnine s strani države, še ni znano.
Član občinskega sveta Božidar Beci je razsežnost škode, ki je prizadela krajane, izpostavil na
seji občinskega sveta in predlagal, da se tudi s strani Občine Sevnica pomaga krajanom, ki ne
bomo zmogli sami sanirati posledic neurja. Krajani, ki imajo svoje premoženje zavarovani

poročajo, da se prejeli zelo nizke odškodninske ponudbe. Člani sveta predlagajo, da bi pravna
služba lahko s pravnimi nasveti pomagala krajanom.
Zoran Cvar izpostavi škodo na kulturnih objektih in obeležjih. Ker je govoril s predstavnico
Zavoda za kulturno dediščino, predlaga, da bi se Občini Sevnica podali predlogi potrebnih
obnovitev na cerkvah, kapelicah in spomenikih na območju KS Loka, saj se le ta lahko prijavlja
na razpise Ministrstva za kulturo. V ta namen je potrebno preveriti lastništvo kapelice na trgu
v Loki.
V nadaljevanju predsednik pove, da so ga obiskali predstavniki Karitasa, ki bodo nudili denarno
pomoč krajanom, ki jih je najbolj prizadelo avgustovsko neurje s točo upoštevajoč kriterije po
obsežnosti škode in socialnega statusa. Denarno pomoč ponuja tudi Rdeči križ, katerega
predstavnica se bo pridružila seji kasneje pod točko Ad7 Razno. Člani sveta razpravljajo o
upravičenosti razdelitve sredstev Rdečega križa krajanom, ki najbolj trpijo za posledicami
neurja.
Ad 5
Pregled vlog in dopisov
Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu - Prošnja za prispevek k delovanju turističnega
društva (osrednji dogodek Vencember) → Sklep: Društvu se odobri 200 EUR.
Društvo upokojencev Razbor – Prošnja za finančno pomoč za vsakoletno obdaritev članov
društva, ki so stari 80 let ali več ali pa so bolni → Sklep: Društvu se odobri 200 EUR.
Zoran Cvar sprašuje ali se bo nabavilo gorivo za ogrevanje kulturne dvorane. Predsednik pove,
da so sredstva planirana v finančnem načrtu za leto 2021, del sredstev pa naj prispeva
Kulturno društvo.
Predsednik člane sveta seznani, da je prejel obvestilo Bojana Kostevca glede ureditve
vodovodnega sistema iz Občine Laško. Aktivnosti niso možne, saj ni bilo podpisanih vseh
potrebnih služnosti.
Franja sprašuje kako bo z oskrbe kakovostne vode na Čelovniku.
Ad 6
Pobude in predlogi članov sveta
Beci Božidar, član občinskega sveta Občine Sevnica poda pobudo, da je potreben navoz cca
3 do 4 kamione gramoza za ureditev makadamske ceste od Hočevarja do Kladnika.
Predsednik pove, da se je urejala cesta na Plešu zaradi uničenja po neurju. Danes se je
reševalo cesto pri Seljak Simoni, saj je zaradi zabite cevi odnašalo naplavine do njene
stanovanjske hiše. Na Okroglicah so končane aktivnosti asfaltacije dela ceste.
Helena Zidarič Kožar opomni, da je potreben dovoz gramoza na cesti proti Martincu.
Franja Strniša opozori, da je potrebna ureditev ceste na Čelovnik, saj je nedavno neurje
polomilo drevesa in se pričakuje odvoz lesa s strani SIGD. Člani sveta so mnenja, da se
podjetje Slovenski državni gozdovi, d.o.o. pisno obvesti, da se cesta uredi v prevozno stanje
z nasipom peska in strojno ureditvijo cestišča.
Zoran Cvar predstavi potrebne ureditve na pokopališču v Loki:
- Potrebno je tlakovanje ali asfaltacija glavne poti na pokopališču, ker ob vsakem nalivu
odnaša pesek na grobove,
- dokončanje ploščad pred mrliško vežico,

-

postavitev vrat na vhodu za pokopališče,
postavitev zabojnika za odpadke pri svečomatu,
postavitev table »Prepovedano za pse«.

Zoran Cvar opozori, da še vedno ni izvedeno čiščenja hriba nad kulturno dvorano. Na
pokopališču na Razborju je potrebno zaključiti odvoz odpadkov iz jame.
Zoran Cvar člane sveta seznani, da je je bil izveden ogled kapelice s strani Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije po nastali škodi zaradi neurja. Predsedniku poda v roke predračun
za restavracijo kipa Marije Loka pri Zidanem Mostu, ki ga je sestavil Aleksander Šiles akad.kip.
rest. Vrednost del z materialom znaša 3.860,00 EUR brez DDV s pobudo, da se obnovitev
izvede v letu 2021 s prijavo na morebitni razpis za tovrstne namene.
V nadaljevanju Zoran Cvar poda še predlog, da bi Občina Sevnica odkupila stanovanjsko hišo
Golob za namene ureditve varovanih stanovanj za starostnike. Pred gasilskim in kulturnim
domom ni ustreznega parkirišča, zato predlaga da se odkupi privatno zemljišče in uredi parkirni
prostor.
Ob morebitno prejeti odškodnini zaradi škode, ki je nastala po neurju dne 30.8.2020, naj se ta
razdeli na območju KS Loka s transparentnim prikazom namena porabe morebitno pridobljenih
sredstev.
Članom sveta predstavi dopis krajanov, ki živijo ob lokalni cesti Loka-Žirovnica s hišnimi
številkami od 21 do 38 o zahtevi za omejitev hitrosti na 30 km/h v dolžini cca 230 m s
postavitvijo hitrostnih ovir. Dopis preda predsedniku z željo, da ga predstavi pristojnim službam
na Občini Sevnica.
Helena Zidarič Kožar člane sveta seznani, da uporabnikom vaškega vodovodnega sistema na
Okroglicah v letu 2020 poteče vodno dovoljenje, zato je potrebno skladno z navodili javnega
podjetja Komunala d.o.o. podati vlogo za podaljšanje vodnega dovoljenja. Ena izmed zahtev
je, da mora vsak posameznik podati izjavo. Ker je v razumevanju navodil zaznati še nejasnosti,
se podrobnosti preverijo pri pristojnih služba pri podjetju Komunala d.o.o. Sevnica.
Helena Zidarič Kožar opozori na defetkt na vodovodnem sistemu na Okroglicah, rezervoar
obratuje s pol kapacitete. Predsednik bo okvaro javil pristojnim službam na Komunali d.o.o.
Sevnica. Ga. Helena prosi, da se poda tudi vprašanje kakšna je časovnica postavitve
ekološkega otoka na Okroglicah. Božidar Beci bo vprašanje podal tudi na seji občinskega
sveta.
Helena Zidarič Kožar pove, da je na Okroglicah nad Močivnikom na novo postavljen stop znak
in prometno ogledalo. Opozori, da je potrebno urediti jašek na cestišču tik predno se zavije k
Močivniku, saj je le-ta nima pokrova. Poda pobudo, da bi se zagotovilo varnost v prometu s
postavitvijo cca 6 m ograje na cesti, ki pri Močivniku zavije proti Lovrencu.
Predsednik v nadaljevanju poda odgovor na predstavljene pobude Zorana Cvarja glede
potrebnih ureditev na pokopališču v Loki. Obrez na pokopališču se je izvršil. Glede ostalih
ureditev in potrebnih čiščenj ter raziskavo možnosti ureditve prostora za raztros pepela bo
predloge podal pristojnim na Komunali d.o.o.
Matjaž Felicijan izpostavi cesto proti Jevši, del poti, ki poteka od domačije Kozole proti Črnemu
potoku. Obcestni svet bi bilo potrebno urediti z mulčanjem. Predsednik bo preveril lastništvo
zemljišča ter govoril s potencialnim izvajalcem glede možnosti ureditve.
V nadaljevanju člani sveta razpravljajo na izpostavljeno vprašanje Matjaža Felicijana o poteku
aktivnosti hidravlične izboljšave. Potek trase je samo do Šentjurja na Polju. Aktivnosti se
predvidevajo v letu 2022. Natančni podatki še niso znani.

Razprava poteka tudi o možnosti razširitve državne ceste na Bregu. Ker je bilo govora, da
krajani niso želeli podpisati soglasij o odstopu zemljišča, je bila s strani krajanov podana izjava,
da s strani Občine Sevnica še ni bilo podanih morebitnih izjav oz. pogodb.
Božidar Beci pravi, da Direkcija za ceste nima namena širiti omenjenega odseka ceste od
železniške postaje do Brega.
Helena Zidarič Kožar poudari, da se morajo člani sveta in krajani aktivneje vključevati s
pobudami pri sodelovanju z občinskimi službami.
Barbara Zagrajšek pove, da za kapelico gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano.
Predsednik člane sveta seznani z odobritvijo sredstev iz participativnega proračuna Občine
Sevnica za leto 2021. Spodaj je zapisana citacija iz gradiva.
► 1. Otroška igrala pri domu krajanov na Razborju. Predlaga se postavitev igral na Razborju.
•
Opredelitev: DA
•
Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v proračunu
Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR. Skupaj s KS Loko se določi lokacija
postavitve in pridobi morebitno potrebna soglasja lastnikov, v primeru, da navedeno ne bo
postavljeno na javno dobro.
► 2. Oglasne table, stebrički, kozolčki. Prelaga se postavitev navedene infrastrukture za
volitve, obvestila lokalne skupnosti in podobno.
•
Opredelitev: DA
•
Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v proračunu
Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR. Zagotovi se enotna označitev, ki bo primerna
v nadaljevanju za celotno območje občine. Predlaga se postavitev 3 kozolčkov in sicer na
Okroglicah, Razborju in Liscah. Skupaj s KS Loka se določi lokacija postavitve in pridobi
morebitno potrebna soglasja lastnikov, v primeru, da navedeno ne bo postavljeno na javno
dobro. Navedena turistična infrastruktura naj bo opremljena z znakom Občine Sevnica in
znakom krajevne skupnosti.
► 3. Gradnja odra za kulturne namene (Breg). Predlaga se izgradnja zunanjega odra v
velikosti 8x3 m. Breg nima zunanjega prireditvenega prostora, dvorana GD pa je
premajhna.
•
Opredelitev: NE
•
Utemeljitev opredelitve: Za izgradnjo zunanjega odra v izmeri 8*3 m je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje in soglasje lastnika prostora.
► 4. Pomoč dvoživkam, ohranimo biodiverziteto. Predlaga se izgradnja dveh podhodov za
dvoživke na LC na Okroglicah in postavitev začasnih obcestnih ograj na Okroglicah in v Račici.
Pobudo utemeljuje s številom robnikov na tem območju.
•
Opredelitev: DA
•
Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 4.800 EUR. Pobuda se izvede skupaj s KS
Loka.
► 5. Ureditev kanala. Predlaga se ureditev kanala ob javni poti, saj se vanj stekajo odplake iz
greznic več stanovanjskih hiš.
•
Opredelitev: NE
•
Utemeljitev opredelitve: Za območje Loka pri Zidanem mostu je izdelana
projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave Loka. Navedeno pobudo
je smiselno urediti v sklopu omenjenega projekta.
► 6. Postavitev strehe nad smetnjaki na ekološkem otoku (Breg). Predlaga se izvedba strehe
nad eko otokom na Bregu, da se v smetnjakih ne nabira deževnica.
•
Opredelitev : NE
•
Utemeljitev opredelitve: Pobuda ni smiselna, ker tudi ostali eko otoki v občini
Sevnica nimajo strehe.
► 7. Obnova kapelice (Šentjur na Polju). Predlaga se obnova kapelice, ki bi jo obnovili vaščani
sami, prosijo pa za denar za material.

•
Opredelitev: NE
•
Utemeljitev opredelitve: Kapelica stoji na zasebnem zemljišču. Participativnih sredstev
ni smiselno vlagati v objekte in zemljišča v zasebni lasti.
Ad 7
Razno
Predsednik preda besedo predstavnici Rdečega križa, ki pove, da je Republika Slovenija
namenila denarna sredstva za sanacijo nastale škode zaradi neurja s točko. Za KS Loka je
predvidena razdelitev sredstev v višini 10.000,00 EUR-ov. Članom sveta predstavi kriterije na
podlagi katerih naj podajo pobude za upravičence prejetja razpoložljivih finančnih sredstev. Na
prvem mestu so oškodovanci, ki jim je neurje uničilo stanovanjsko hišo, predvsem streho in
okna.
Predsednik se gostji in članom sveta zahvali za prisotnost na seji.
Seja zaključena ob 19.55 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Predsednik Sveta KS Loka
Aleksander File

