KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 031-0006/2020
Datum: 18.2.2021
ZAPISNIK
8. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v četrtek, 18.2.2021 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, Matjaž Felicijan,
Barbara Zagrajšek, Bogdan Gomboc, Ludvik Cesar.
Odsotni člani Sveta KS: Helena Zidar Kožar (opr.), Rudi Kajtna (opr), Jože Kokalj.
Ostali prisotni: Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, Zvone Košmerl, direktor OU, 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 goste in 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 7. redne seje sveta z dne 8.10.2020,
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021,
4. Seznanitev z dokumenti in potrditev zaključnega računa za leto 2020,
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 7. redne seje sveta z dne 8.10.2020
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 7. seje sveta KS Loka z dne 8.10.2020.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021
Predsednik preda beseda županu, ki pozdravi prisotne člane sveta in pove, da je vsakoletni
običaj, da se pridruži seji sveta KS, saj je tako podana možnost širšega sodelovanja lokalne
skupnosti. Pomembnost sodelovanja se kaže v hitrejšem in kvalitetnejšem reševanju nastalih
težav oziroma postavljenih izzivov.
V nadaljevanju župan predstavi smernice delovanja v proračunskem obdobju v letu 2021 za
območje KS Loka in širše:
- Predšolsko varstvo in šolska vzgoja – na območju KS Loka so razpoložljive proste
kapacitete predšolskega varstva zadoščene potrebam po vpisu. Osnovna šola
zadostuje za normalno izvajanje šolskega programa. Knjižnica, ki je prestavljena v
kletne prostore OŠ, je pozitivno sprejeta.
- Šolski avtobusni prevozi normalno potekajo.
- Skrb za starejše in šibkejše - pomoč na domu je utečena praksa, ki poteka na območju
celotne občine Sevnica in je pozitivno sprejeta, saj se s to dejavnostjo zmanjšuje pritisk
na domove za starejše ter omogoča kvalitetnejše življenje starejših.
- Občinski prostorski načrt v Občini Sevnica – potrditev 3. spremembe OPN se načrtuje
v sredini leta. V roku dveh do treh mesecih po sprejetju aktualnega OPN se bo pričel
nov postopek spremembe OPN, ki bo trajal predvidoma dve do tri leta, zato prisotne
pozove, da razmislijo o morebitnih potrebah glede sprememb OPN na posameznih
območjih. Pravilna urejenost OPN je za krajane pomembna tudi zaradi plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki je predpisana in obvezujoča davščina
vseh lastnikov gradbenih objektov ter zemljiških parcel, za katere je z izvedbenim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb ter
gradbenih inženirskih objektov.
- Vodooskrba - Projekt vodooskrbe gre v realizacijo v letu 2021 in 2022. Projekt je zelo
pomemben za razvoj vodovodne mreže v prihodnosti. V normalnih razmerah
vodooskrba krajanov poteka tekoče. Pri sušnih obdobjih se pa srečujemo s težavami
in izzivi, ki je izrazitejša v zalednih delih krajevne skupnosti.
- Čiščenja komunalne odpadne vode – zemljišče za postavitev čistilne naprave je v
pridobivanju. Občina Sevnica pripravlja projektno dokumentacijo, da se v primeru
razpisa EU za postavitev čistilnih naprav manjših od 2000 populacijskih enot primerno
odzove. Osrednja čistilna naprava bo namenjena osrednjemu poselitvenemu delu
kraja. Za občane, ki tangirajo območja razpršenih gradenj, je aktualen javni razpis za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu
2021.
- Cestna mreža - državna cesta: v projektiranju je ureditve dela cesta Loka – Račica, na
Bregu most čez Podvinjski potok in na Bregu na odseku kjer je porušena hiša.
Realizacija ureditev je v državnem proračunu predvidena v letu 2022 in naprej.
Strokovne službe Občine Sevnica sodelujejo z DRSI in skušajo pospešiti izvajanje
projektov. Občina Sevnica projekte podpira in v ta namen že vnaprej odkupuje
potrebna zemljišča za posodobitev infrastrukture.

-

-

Lokalne ceste – Občina Sevnica strmi k hitrejši realizaciji posodobitve cestne
infrastrukture, ki pa je zelo zahtevna, saj je ob cestah speljana tudi druga infrastruktura
(vodovod, elektrika, optika,…).
Občina Sevnica, podjetje Slovenske železnice in Direkcija za infrastrukturo so pristopile
k projektu ureditve železniške postaje v Sevnici. Predvidena je posodobitev železniške
infrastrukture na celotni progi Zidani Most – Dobova, ki vključuje protihrupno zaščito s
protihrupnimi ograjami in novim stavbnim pohištvom. Za KS Loko je to Šentjur na Polju
in Breg).
Poti ob reki Savi so večnamenske. Služijo za dostop krajanov do parcel, kolesarjenje
in sprehajanje. Cilj je te poti primerno urediti in povezati (dogovor med Občino Sevnica,
Savske elektrarne Ljubljana, Holdind slovenske elektrarne). S tem bi dosegli pozitiven
učinek za domače rekreativce kot tudi turizem.

V nadaljevanju župan preda besedo Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave Občine
Sevnica, ki poudari pomen kvalitetnega opravljanja nalog za katere je občina ustanovljena s
pozornostjo uskladitve razmerij na letnem delovanju kot tudi v strateškem smislu na območju
celotnega območja občine Sevnica. Občina ni le tista, ki skrbi za urejenost infrastrukture in
izvajanje proračuna. Občina kot institut mora skrbeti tudi za programe razvoja občine tudi na
vzgojno-izobraževalni in zdravstveni dejavnosti (javna šola in javni vrtec), pospešuje službe
socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter
razvoj športa in rekreacije, tako da določa občinski program športa, zagotavlja splošno
izobraževalno knjižnično dejavnost, z dotacijami spodbuja te dejavnosti, sodeluje z društvi in
jih vključuje v programe aktivnosti občine. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja.
Na seji sveta krajevnih skupnosti je bila izpostavljena tematika vzdrževanje javnih poti –
potrebno je izbrati sistemski pristop, kot je bil ta izveden na lokalnih cestah s prenosom
upravljanja lokalnih cest na javno podjetje Komunala d.o.o.
Pri planiranju proračuna je potreben pogled zagotavljanja obstoječega standarda obveznih
nalog Občine Sevnica.
Direktor izpostavi pomembnost pravilnosti upravnega poslovanja (pravilno evidentiranje
vhodne in izhodne pošte, transparentno izvajanje javnih razpisov, pravilno evidentiranje
arhivskega gradiva skladno z zakonodajo). Občina Sevnica zagotavlja strokovno in pravno
pomoč vsem krajevnim skupnostim pri izvajanju njihovih aktivnosti.
Potrditev 3. spremembe Občinskega prostorskega načrta je predvidena v sredini leta. V roku
dveh do treh mesecih po sprejetju aktualnega OPN se bo pričel nov postopek spremembe
OPN, ki bo trajal predvidoma dve do tri leta, zato prisotne pozove, da razmislijo o morebitnih
potrebah glede sprememb OPN na posameznih območjih. Pravilna urejenost OPN je za
krajane pomembna tudi zaradi plačevanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki je
predpisana in obvezujoča davščina vseh lastnikov gradbenih objektov ter zemljiških parcel, za
katere je z izvedbenim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in
poslovnih stavb ter gradbenih inženirskih objektov.
Za izgradnjo vodovodnega sistema poteka izbor izvajalcev. Potrebno bo rešiti težave na
vodovodu Čelovnik.
Na območju KS Loka so bile izvedene posodobitve iz participativnega proračuna s postavitvijo
igral na Razborju ter dobavo oglasnih tabel, stebričkov in kozolčkov.
Občina Sevnica je realizirala postopek odkupa objekta Sadjarstva Blanca. V prihodnosti bo
potrebo izdelati projekt rabe v sodelovanju s krajani KS Loka.
Upravljanje večnamenske poti ob reki Savi bo prevzelo javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica, saj je cilj urejena pot in skrb za promocijo rekreacijskih aktivnosti.
V sodelovanju KS in Občine Sevnica potekajo aktivnosti prestavitve kapelice v Šentjurju na
Polju in preureditev prostorov bivše pošte.
Direktor poudari, da je kljub epidemiološki sliki izvajanje proračuna stabilno tako na strani
prihodkov in odhodkov. V pripravi je že rebalans A. Aktualna vlada RS je z zvišanjem

povprečnine in uskladitvijo določenih administrativnih ovir izboljšala stanje in delovanje
lokalnih skupnosti.
Vlada RS Slovenije je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic
močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020. Škoda je bila tako visoka, da je dosežen
limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonodajo. Krajani bodo prejeli
individualne odločbe s strani države. Iz prizadetih območjih občine Sevnica je bilo odpeljano
več ton azbesta.
Predsednik odpre razpravo.
Zoran Cvar se zahvali ekipi Komunale Sevnica, ki je očistila okolico kulturne dvorane.
V nadaljevanju poda vprašanje glede postavitve čistine naprave v njegovem okraju (ali bo
centralna ČN, ali je smiselna postavitev individualne ČN).
Poda podatek, da je v okvari večja količina vodomernih števcev.
Na povedano prevzame besedo župan, ki pojasni da je Komunala d.o.o. Sevnica največji
izvajalec občinskega proračuna in je dolžna skrbeti za kvalitetno opravljanje nalog javne
gospodarske službe.
Župan člane sveta seznani, da Kulturni dom Loka pri Zidanem Mostu in dom krajanov na
Razborju predstavljata javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Sevnica. Predlaga
vzpostavitev transparentnega načina upravljanja in oddajanja prostorov.
Glede čistilnih naprav pove, da je v preteklosti določala koridorje postavitev čistilnih naprav
država. V preteklem letu je prišlo do odločitve, da lahko občine same izbirajo območja
postavitev, saj se velikokrat izkaže, da je iz ekonomskega vidika cenejše postavitev malih
individualnih čistilnih naprav. Občina Sevnica v letu 2021 je predvidena novelacijo glede
čiščenja komunalne odpadne vode.
Direktor predlaga, da se način ureditve odpadnih voda preveri na Oddelku za okolje in prostor
na Občini Sevnica.
Matjaž Felicijan sprašuje ali je poleg sanacije Podvinjskega mostu predvidena tudi širitev cesta
iz Brega proti Šentjurju na Polju.
Župan pove, da je v projektiranju ureditev mostu čez Podvinjski potok, ki vzporedno predvideva
tudi razširitev križišča. Predvidena realizacija je v letu 2023 ali 2024. Občina Sevnica je v
kontaktu z DRSI za ureditev ceste od potoka do železniške postaje. Na tem delu je v planu
povezovalna pot za katero se bodo začeli lastniški postopki (soglasja lastnikov zemljišč in
odmere; financiranje iz proračuna Občine Sevnica).
V nadaljevanju prisotni razpravljajo o problematiki, stroškovni oceni in težavnosti realizacije na
državni cesti Radeče – Sevnica.
Matjaž Felicijan pove, da so krajani, ki sprehajajo pse, podali pobudo o postavitvi treh košev
za pasje iztrebke. Župan odgovori, naj določijo primerno lokacijo košev in to posredujejo
strokovnim službam Občine Sevnica.
Matjaž Felicijan pove o pomislekih PGD Breg glede sanacije strehe in fasade in kakšna pomoč
se lahko pričakuje. Župan predlaga, da se na to temo skliče sestanek, pripravijo naj se
informativni izračuni. Direktor pove, da civilna zaščita pomaga prostovoljnim gasilskim
društvom.
Barbara Zagrajšek sprašuje o načrtih za pot čez polje (iz Šentjurja na Breg) in v kakšni fazi so
aktivnosti. Župan pove, da je predvidena večnamenska pot širine 3 m. Sklad kmetijskih
zemljišč mora dati soglasje za parcelacijo, da se pridobi status javnega dobra. Po ureditvi
zemljiško knjižnih zadev se pot nasuje s peskom.
Župan izpostavi spoštovanje prometnega režima na državni cesti čez naselje Loka. Na eni
strani so bile podane pobude za umiritev prometa za ležečimi policaji, na drugi strani pa

predsednik pove, da so zbrani podpisi krajanov, ki se ne strinjajo s tem predlogom. Za
vzpostavitev varnosti v cestnem prometu je potrebna kultura udeležencev. Direktor predlaga,
da si člani sveta na spletni strani Občine Sevnica pogledajo statistiko postavitev table »Vi
vozite« iz katere je razvidno, da voznikov, ki vozijo prehitro ni tako veliko.
Franja Strniša izpostavi problematiko prepolnih kontejnerjev (predvsem tistega za embalaž)
na ekološkem otoku v Žirovnici. Opaziti je, da so odpadki tudi zraven kontejnerjev, ki pa jih
veter raznosti po bližnji okolici.
Župan predlaga, da se otok prestavi v urbano, poseljeno območje, saj se je v praksi izkazalo,
da tam krajani bolj spoštujejo pravila glede odlaganja odpadkov. V nadaljevanju poda svoje
izkušnje tudi direktor glede pravilnosti sortiranja odpadkov in možnosti odvoza kosovnih
odpadkov na deponijo v Sevnici.
Franja Strniša poda opazko zaradi neočiščen muld na cesti Žirovnica – Čelovnik.
Ludvik Cesar izpostavi neurejenost ob cestišču ceste Ruski most – Razbor (Komunala 1 x
letno uredi čiščenje in obrez, vmes je teren zaraščen). Pojavlja sem težava z dovoljenjem
lastnikov zemljišč. Župan poda odgovor, da zadevo pozna. Težava je v neusklajenosti pravnih
zadev pri trasi ceste. Občina Sevnica bo pristopila k postopku pravne procedure na
izpostavljenem terenu, da se zemljiško knjižne zadeve primerno vzpostavijo (geodetske
odmere, odškodnine, zamenjava zemljišč).
Ludvik Cesar poda pobudo, da je potrebno izvesti preplastitev ceste proti Razborju.
Ludvik cesar pove predsedniku, da je potrebno preveriti evidenco plačil za vodarino na
Razborju, saj se krajani pritožujejo s prejemom neupravičenih opominov.
Predsednik v imenu krajanov Loke sprašuje za namensko uporabo odkupljenega objekta od
Sadjarstva Blanca (odstranitev, ureditev). Župan in direktor povesta, da projekt še ne obstaja.
Smiselno je izdelati idejno zasnovo ureditve trga, morebitnih parkirišč, razširitve cestišča ob
morebitni odstranitvi objekta. Obnova objekta ni smiselna, če ni znana vsebina oz. dejavnost
predstavlja zgolj stroške.
Predsednik sprašuje kdaj bodo postavljena obcestna ogledala v Račici. Župan pove, da je
soglasje DRSI pridobljeno. Zadeva se preveri.
Predsednik poda opazke krajanov, ki so uporabniki javnega vodovoda Loka, da je večina
vodomernih števcev v okvari. Župan pove, da bo opozoril pristojne službe na javnem podjetju
Komunala d.o.o., kajti menjava števcev je v njihovi domeni.
Predsednik preda željo krajanov za ureditev prostora za raztros na pokopališču v Loki. Župan
pove, da ni zadržkov za željeno ureditev. Ker g. Cvar pove, da obstaja idejna zasnova
ureditve, je potrebno le-to poiskati v arhivu, pregledati in se odločiti ali se ureditev dela v
projektiranem kontekstu.
Ad 4
Seznanitev z dokumenti in potrditev zaključnega računa za leto 2020
Predsednik poda v razpravo gradivo zaključnega računa za leto 2020, ki so ga člani sveta
prejeli skupaj z vabilom. Razprave ni.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka se je na svoji 8. redni seji dne, 18. 2. 2021 seznanil z
dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Loka za leto 2020 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.

 Ob 19.35 sejo zapusti župan.
Ad 5
Pregled vlog in dopisov
Predsednik predstavi prejete vloge:
-

Kulturno društvo Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu → prošnja za finančno pomoč
pri delovanju društva; obeležujejo 75-letnico delovanja

Predsednik v navezavi prejete vloge članom sveta preda informacijo iz 2. seje sveta
krajevnih skupnosti, kjer so bili predsedniki seznanjeni o pravilnem postopku izvajanja
sofinanciranja delovanja društev. Predvideva se postopek javnega razpisa za
sofinanciranje dejavnosti društev v krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu. Društva
bodo svoje dejavnosti in projekte prijavljala na posebnih obrazcih. Razdelitev sredstev bo
potekala po vnaprej določenih kriterijih.
Predsednik poda informacijo, da so se začasno ustavile aktivnosti glede vodovodne povezave
na Plešu, ker niso pridobljene vseh potrebne služnostne pogodbe.
Informacijo za vodovod pleš, da se je projekt ustavil gor iz strani občine sevnica in iz laške
občine, ker niso bile podpisane služnostne pogodbe.
Marjan in Vida Mervič → Prošnja za pesek za popravilo ceste, ki vodi šivalnice Ruda mimo
soseda Zabasu. Zima je še dodatno poslabšala prevoznost zaradi nastanka blata.
Tomaž Mervič → prošnja za popravilo ceste od asfaltne ceste pri križu (kjer je nasproti odcep
Orešje nad Sevnico.
SKLEP:
Na vlogo Marjana in Vide Mervič ter Tomaža Merviča se odobri dva kamiona peska.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Predsednik poda informacijo, da je vezano na plazenje ceste Selce - Frece izdelan predračun
za sanacijo Vrednost predvidenih del sanacije je 3.600,00 EUR.
S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine je izdano soglasje za obnovo kapele s kipom
Matere Božje v Loki, ki predstavlja spomenik Loka pri Zidanem Mostu – Loško – Račiško polje
(ESD 22621).
Prejeta je ena ponudba za ureditev ceste pri Jevši (Hočevar, Kladnik) v izmeri 350 m v znesku
12.000,00 EUR. Pridobita se še dve ponudbi.
Peter Štigl je podal vlogo za kategorizacijo dovozne pot – odgovor je podala Občina Sevnica.
Na tematiko kategorizacijo direktor pove, da bo pri postopku obvezna pridobitev soglasij vseh
lastnikov tanigiranih zemljišč.
Predsednik pove, da je bil glede ureditve ceste Čelovnik – Pleš poslan dopis za ureditev ceste.
Na dopis Centra za socialno delo, ki zaproša ureditev dovozne poti do Ameršek Stanka, sta
predsednik in Rado Gobec opravila terenski ogled. Cesta se bo uredila, financiranje je še
nedorečeno.

Predsednik predstavi analizo pitne vodo na vodovodu Čelovnik. Voda je neskladna vezano na
zahtevane parametre za zdravo pitno vodo. Predlaga se prenos vodovoda na javno Podjetje
Komunala d.o.o. Sevnica, saj KS Loka ne more zagotoviti ustreznega upravljanja predmetnega
vodovoda. S prenosom upravljanja vodovoda Čelovnik se strinjajo tudi uporabniki vodovoda
Čelovnik, kar je razvidno iz dopisa uporabnikov.
Ad 6
Pobude in predlogi članov sveta
Točka ni bila obravnavana, saj je bilo vse izčrpano pri točki Ad3.
Ad 7
Razno
Zoran Cvar sprašuje kako je z odobritvijo odškodnine za Kulturni dom, ki ga je poškodovala
toča v avgustu 2020. Direktor predstavi postopek popisa škode. Vlada RS Slovenije je potrdila
končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo
30. avgusta 2020. Škoda je bila tako visoka, da je dosežen limit za uporabo sredstev
državnega proračuna v skladu z zakonodajo. Oškodovanci bodo prejeli individualne odločbe s
strani države.
Predsednik se članom sveta in gostom zahvali za prisotnost na seji.
Seja zaključena ob 19.53 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta.
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