KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 031-0006/2020
Datum: 29. 9. 2021
ZAPISNIK
9. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v četrtek, 29. 9. 2021 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Aleksander File, Helena Zidar Kožar, Zoran Cvar, Matjaž Felicijan,
Barbara Zagrajšek, Bogdan Gomboc, Ludvik Cesar, Jože Kokalj
Odsotni člani Sveta KS: Franja Strniša (opr.), Rudi Kajtna.
Ostali prisotni: 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 8. redne seje sveta z dne 18.2.2021,
3. Predlog finančnega načrta za leto 2021,
4. Preureditev poslovnih prostorov sedeža KS,
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 8. redne seje sveta z dne 18. 2. 2021
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 8. seje sveta KS Loka z dne 18. 2. 2021.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 3
Predlog finančnega načrta za leto 2022
Gradivo v obliki tabele s finančnimi podatki so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Predsednik
pove, da je finančni načrt iz naslova tekočih stroškov podobno sestavljen kot je izvajanje
aktualnega proračunskega obdobja. Večja odhodkovna sprememba je predvidena na
proračunski postavki Upravljanje s premoženjem KS Loka, kjer so rezervirana sredstva
predvidena za preureditev poslovnih prostorov sedeža krajevne skupnosti v skupnem
financiranju z Občino Sevnica. Prihodkovna in odhodkovna stran finančnega načrta za leto
2022 znaša 68.885,63 EUR. 10.635,13 EUR prihodkov je po sklepu župana Občine Sevnica
namenjenih za tekočo porabo, 56.350,50 pa za investicije. Na strani prihodkov se predvideva
1.900,00 EUR prihodkov iz naslova vodarin, iztrženih od uporabnikov vodovodnih sistemov
Razbor in Okroglice.
Za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Sevnica se za leto 2022 po sklepu župana določi
kvota v skupnem znesku 880.000,00 EUR, ki so med posamezne krajevne skupnosti
razdeljena skladno s Pravilnikom o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v
občini Sevnica (Uradni list RS, št. 103/2011).
V nadaljevanju poteka razprava v smeri upravljanja objekta Loka 51 in kulturne dvorane v
katerem so sodelovali predsednik, Božidar Beci, Helena Zidarič Kožar, Zoran Cvar.
Povzetek razprave:
Sedež krajevne skupnosti, ki se trenutno nahaja v zgornjih prostorih objekta Loka 51, se
prestavi v kletne prostore Kulturne dvorane, prostori sedeža KS se preuredijo v stanovanja.
Spodnji del objekta je v lasti trgovskega podjetja Mercator. Prostor kulturne dvorane, ki je sedaj
neurejen, je potrebno v najkrajšem možnem času pospraviti, da bo le-ta lahko služil za
izvajanje morebitnih krajevnih dogodkov. Kulturnemu društvu Primož Trubar Loka je bila s
strani strokovnih služb Občine Sevnica odobrena uporaba prostora skladiščnega prostora v
objektu na naslovu loka 17, bivši Clann.
 Ob 18.12 uri se seji pridruži Matjaž Felicijan. Na seji je prisotnih 7 članov sveta.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu se je na svoji 9. redni seji dne, 29. 9.
2021 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2022 in predlaga Občinskemu
svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7)
Sklep sprejet.
Ad 4
Preureditev poslovnih prostorov sedeža KS
Tematika je bila obravnavana že pri točki Ad 3.

Ad 5
Pregled vlog in dopisov
Predsednik predstavi prejete dopise in vloge:
-

-

-

-

-

Zapisnik sestanka z dne 21.5.2021 v zadevi izgradnje kapelice – Šentjur na Polju;
Predračun za izvedbo raztrosnega polja na pokopališču Loka (investicijo se bo
financirala iz proračuna Občine Sevnica, predvidoma v letu 2022);
Predračun za tisk 170 kom knjige o življenju Ferdinanda Ripšla (rok izdelave
15.10.2021);
14. junija 2021 je potekal sestanek predsedniki krajevnih skupnosti na Policijski postaji
Sevnica (predstavljena je bila sprememba zakonodaja o vzdrževanju cest in varnem
izvajanju prometa v kraju);
Prispevek Pavla Zagodeta s fotografijami dovozne ceste proti cerkvi Sv. Lovrenca (Na
predstavljeno tematiko so odreagirali na strokovnih službah Občine Sevnica –
predmetna cesta ni kategorizirana javna pot;
Na tematiko predmetne dovozne ceste je potekala razprava v kateri so sodelovali
Helena Zidarič Kožar, predsednik, Zoran Cvar, Božidar Beci, Matjaž Felicijan, Ludvik
Cesar, ki se strinjajo, da je potrebno cesto po predhodnem dogovoru z lastniki zemljišča
in predstavniki Zavoda za gozdove urediti z gramoznim nasipom.
Poročilo o ocenjevanju krajev v sklopu projekta Turistične zveze Slovenije – Moja
dežela lepa in gostoljubna (v večji meri pohvale glede urejenosti ter priporočila za
bodoče ureditve;
Prošnja Mirana in Franje Strniša za pomoč pri uporabi zemljišča zaradi vodnega zajetja
(Zadeva je bila posredovana na ustrezno strokovno službo na Občini Sevnica, ki je
vlagateljema pripravila odgovor.);
Izvedena je bila sanacija vodohrama – Zupanc Peter v izvedbi Prostovoljnega
gasilskega društva Zidani Most in Prostovoljnega gasilskega društva Loka (plačilo
storitve je bilo izvedeno iz proračuna Občine Sevnice);
Analiza pitne vode na vodovodu Čelovnik (Za varno uživanje vode je le-to potrebno
obvezno prekuhati);
Prošnja lastnikov in uporabnikov objektov v Okroglicah za pomoč pri ureditvi –
asfaltaciji občinske ceste Okroglice – Sele v dolžini 170 m. Vlogi so priložene izjave
prosilcev o prispevku sofinanciranja ureditve); predsednik bo pripravil predračun
predvidenih del in seznanil prosilce o stroških, saj morajo zainteresirani krajani samo
kriti stroške zemeljskih del, asfaltiranje poravna KS iz svojega finančnega načrta.
Prošnja za ureditev ceste med priključkom iz asfalta do družinske hiše Breg 21 prosilca
Titovšek Primož. Predsednik je odobril pomoč v obliki dveh kamionov gramoza.
Dopis krajanov zaselka Slap za možnost vodooskrbe iz Čelovnika. Predsednik je
zadevo že predstavil strokovnim službam Občine Sevnica. Po krajši razpravi so člani
sveta mnenja, da se vprašanje glede varne vodooskrbe krajanov Čelovnika in Slapa
postavi tudi na seji Občinskega sveta, saj člani sveta pričakujejo konkreten odgovor.
S strani krajanov Razborja je bila podana vloga za ureditev normalne prevoznosti
cestišča po neurju. Predsednik je opravil terenski ogled in odobril razširitev in utrditev
ceste. Storitev je izvedlo podjetje GMP Prijatelj d.o.o.
Na Okroglicah je potekalo srečanje članov Zveze borcev.
Pred župnijsko cerkvijo sv. Helene v Loki pri Zidanem Mostu so odkrili doprsni kip
Alojza Rebule, ki je delo Zorana Pozniča. Slovesnosti so se med drugim udeležili
predsednik republike Borut Pahor, minister za kulturo Vasko Simoniti in ministrica za
Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.
Izvedla se je ureditev ceste proti Hočevarju in Kladniku (čiščenje kanalov, ureditev
padcev in potrebnega odvodnjavanja).

Ad 6
Pobude in predlogi članov sveta
Predsednik pove, da je potrebno sprejeti uradni sklep glede dogovora, da se Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Breg finančno pomaga pri nabavi gasilnega vozila. Sredstva v višini
4.500,00 EUR so bila pri sprejemu rebalansa rezervirana v finančnem načrtu za leto 2021.
Sklep:
Svet KS potrjuje, da se Prostovoljnemu gasilskemu društvu Breg izplačajo sredstva v
višini 4.500,00 EUR za pomoč pri nabavi gasilskega vozila.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju predsednik povabi člane sveta, da podajo svoje pobude glede organizacije
praznika KS Loka, ki bi bil predvidoma med 10. in 15. oktobrom. V razpravi so sodelovali
predsednik, Božidar Beci, Zoran Cvar, Ludvik Cesar, Helena Zidarič Kožar, Jože Kokalj.
Dogovorijo se, da se osrednja slovesnost izvede na zunanjih površinah s krajšim kulturnim
programom. V primeru dežja se dogodek izvede v kulturni dvorani skladno s PCT pogoji.
Predsednik povabi člane sveta, da izglasujejo tri člansko komisijo, ki bi pregledala in ocenila
prispele vloge društev, ki so se prijavila na javni razpis za sofinanciranje delovanja društev, ki
delujejo na območju KS Loka za leto 2021.
Sklep:
Svet KS potrjuje tri člansko komisijo za ocenjevanje vlog društev v sestavi Aleksander
File, Helena Zidarič Kožar in Zoran Cvar.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Božidar Beci izpostavi vprašanje članom sveta kakšne so pobude glede ureditve objekta, ki je
bil v lasti Sadjarstva Blanca. V razpravi sodelujejo vsi člani sveta, ki so po odzivu krajanov
Loke mnenja, da je potrebno objekt porušiti in urediti primerno funkcionalnost prometnih in
parkirnih površin na območju dotrajanega objekta (dvosmerni promet od železniške postaje do
šole, ureditev parkirnih površin, ki bi lahko služile tudi kot prireditveni prostor).
Helena Zidarič Kožar pove, da je bila iz naslova participativnega proračuna za leto 2022
sprejeta pobuda za ureditev parkirišča za Lovrenc in postavitev komunalnega odtoka.
V nadaljevanju Helena Zidarič Kožar izpostavi težave 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.
Prioritetno je potrebno posredovati informacijo ustreznim službam, da se zadeva rešuje v
sklopu hidravličnih izboljšav v Občini Sevnica. Hidravlične izboljšave so potrebne tudi na
celotnem vodooskrbnem območju Okroglic. Nujno je potrebno izvesti terenski ogled in pristopiti
k projektiranju razvoja. Predsednik bo zadevo predstavil Bojanu Kostevcu na Občini Sevnica.
Zoran Cvar povabi člane sveta, da se udeležijo prireditev in razstav v organizaciji Kulturnega
društva Primož Trubar Loka. Ponovno poudari potrebne posodobitve na cestni infrastrukturi
(prehodi za pešce, pločniki,…) ter obnovitev kapele.
Matjaž Felicijan izpostavi, da javna razsvetljava na Bregu ne deluje kot bi bilo potrebno.
Obvesti se vzdrževalca. Na igrišču na Bregu so zaradi toče uničene table za koše. Obljubljena
je bila postavite klopic ob igrišču. Predsednik pove, da so klopi že naročene.
Barbara Zakrajšek pove, da so bile na igrišču in okolici opažene sledi vandalizma. Predlaga
se, da se v primeru zaznave kaznivih dejanj pokliče na policijsko postajo. Domačini oz.
odgovorni člani športnega društva naj bodo pozorni na sumljive aktivnosti na območju igrišča.
Bogdan Gomboc pove, da obljubljena obcestna ogledala za območje Račice še niso
zmontirana. Predsednik bo preveril pri pristojnih službah Občine Sevnica. Preveriti je potrebno
tudi pristojnost čiščenja oz. košnjo zemljišča nad avtobusno postajo Račica, ki je v lasti Občine
Sevnica. Ponovno se poda pobuda za posodobitev državne ceste z ureditvijo prepotrebnih
pločnikov. Bogdan Gomboc sprašuje tudi glede hidravlične izboljšave za območje Račice.
Predsedniku je znana informacija, da je hidravlična izboljšava zagotovljena do vasi Šentjur na

Polju z opcijo ureditve do Loke. Na pobudo Bogdana Gomboca glede spremembe števila
članov sveta po posameznih območjih med člani sveta poteka razprava. Pobudo se prenese
na strokovne službe Občine Sevnica, da se preverijo opcije določitve članov sveta ne samo
na teritorialno velikost območja, ampak tudi na število prebivalcev.
Jože Kokalj izpostavi neustrezno vodooskrbo in potrebe po ureditvi ceste na Čelovnik, saj ta
na določenih območjih plazi in je luknjasta.
Ludvik Cesar za območje Razbor izpostavi slabo urejeno lokalno cesto na Razbor vključno z
neurejenostjo obcestnega sveta. Cesto na Razbor, ki vodi do njegove stanovanjske hiše resno
ogroža plaz. Predsednik pove, da je bil na predmetni cesti že opravljen terenski ogled s strani
župana Občine Sevnica. V nadaljevanju poteka razprava glede vzdrževanja LC od ruskega
mosta proti Razborju, v kateri sodelujejo predsednik, Božidar Beci, Ludvik Cesar, Helena
Zidarič Kožar, Jože Kokalj. Razprava se naveže tudi na nadaljevanje preplastitve ceste na
Okroglicah.
Barbara Zakrajšek izpostavi zaraščenost večnamenske poti ob Savi. Potrebno je doreči
ustrezno vzdrževanje poti. Na naslov upravljavca se pošlje ustrezen dopis (HESS, Infra). V
nadaljevanju med člani sveta poteka razprave glede izpostavljene ureditve potoka na Bregu.
Predsednik bo pri pristojnih službah Občine Sevnica preveril verodostojne informacije.
V nadaljevanju predsednik pove o še o predvidenih ureditvah s strani proračuna Občine
Sevnica (delna preplastitev igrišča v Loki, v letu 2022 se predvideva zamenjava zunanjih mrež
igrišča, prihodnji teden bo izvedena postavitev košov za pasje iztrebke, do konca
proračunskega obdobja je predvidena preplastitev ceste proti Čučniku in ureditev ceste proti
Cvibovšku v sofinanciranju Trbovc Robert in Občina Sevnica. KS Loka je s prispevki pomagala
pri ureditvi strehe kapelice na Lovrencu, obnovi vhoda pred cerkvijo na Čelovniku, obnovi
kapelice v Šentjurju na Polju. Predsednik izpostavi dva plaza in sicer na cesti proti Frecetu, ki
je že saniran in proti Zgoncu, ki je še potreben sanacije. Sam je podal vlogo na podjetje
Slovenske železnice za morebitno donacijo železnih šin.
Ad 7
Razno
Točka ni bila obravnavana. Vse aktualne zadeve so bile dorečene v točki Ad 6.
Predsednik se članom sveta in gostom zahvali za prisotnost na seji.
Seja zaključena ob 20.00 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Predsednik Sveta KS Loka
Aleksander File

