KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka:
Datum:

1/Z-11
30.6. 2011
ZAPISNIK

1. sestanka komunalno infrastrukturnih in vodovodnih odborov in članov sveta KS Loka, ki je
potekal v torek 21.6.2011, s pričetkom ob 20.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri
Zidanem Mostu.
Prisotni člani : priložen seznam prisotnih
Opravičeno odsotni: Janez Zupančič, Roman Kosem, Franci Strajnar, Jože Knez ml., Knavs,
Marjan Rus, Ivan Zabasu, Milan Dragar, Bojan Kostevc.
Dnevni red:,
1. Predstavitev projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na področju Posavja
(g. Kostevc Bojan, Občina Sevnica)
2. Predstavitev izgradnje širokopasovnega omrežja v KS Loka
3. Informacije o rekonstrukciji republiške ceste R3
4. Razno

Predsednik Sveta KS Loka Jože Racman je uvodoma pozdravil vse navzoče in predlagal
dnevni red 1. sestanka , ki je bil soglasno sprejet.
K 1)
Predsednik Sveta KS Loka Jože Racman pove, da naj bi Občina Sevnica napeljala nov
vodovod po KS Loka in s tem bi tudi to vodo tržila. Po isti poti kot vodovod naj bi napeljali
tudi širokopasovno omrežje. Njegovo mišljenje je, da se ne bi bilo potrebno priključevati na
nov vodovod, če imamo sedaj dober vodovod in tudi dovolj vode. Pred kratkim je bil v Loki
predstavnik GZ Sevnica in je pregledal pritisk vode v hidrantih in je ugotovil, da je požarna
varnost zagotovljena.
Darko Beci je najprej opravičil g.Kostevca, ker je na bolniški in ni mogel priti. Povedal je še,
da je to širši projekt in sredstva se dobijo iz EU. Povedal je še, da naj bi stara zajetja ostala,
ker to bi bil čisto nov vodovod.
Franci Kosem pove, da nismo proti temu projektu, vendar se sedaj ne bi priključili na ta
vodovod, ker imamo dovolj kvalitetne vode. Če pa bo potrebno, pa se bomo priključili takrat.
Jani Primožič je povedal, da je po Račici že hodila ena gospodična, katera je pobirala podpise
za izgradnjo vodovoda, pa še točno ni znala razložiti za kaj se gre.
Vlado Kocjan predlaga, da se ta točka dnevnega reda obravnava na drugem sestanku, ko bo
lahko prisoten tudi g.Kostevca in bo lahko vse razložil.
Alojz močnik pove, da je sedaj malo zmeden kaj se bo dogajalo. V kraju Radež so se začeli
dogovarjati glede novega vodovoda in sedaj ne ve ali bodo sedaj imeli to samostojni projekt

1

ali se bodo lahko priključili na tega. Če se bo ta projekt izvajal predlaga, da se vanj vključi
tudi kraj Radež, da bo vključena celotna KS Loka.
Luka Cesar pove, da je videl projekt kjer naj bi na Razborju kjer je občinska zemlja stal
vodohram. Tako naj bi speljali vodo iz Razborja, Loke in čez Savo iz Šmarčne in to naj bi se
združilo na Bregu in bi potekal vodovod naprej proti Sevnici.
Franci Šantej pripomni, da sedaj pijemo dobro vodo, ki ni preveč klorirana, kako pa bo to
potem pa ne vemo.
Peter Kosar pove, da so v Zabukovju imeli probleme z oporečno vodo in je Občina Sevnica
dala predlog, da so napeljali nov vodovod in imajo sedaj dvojne števce. Če hočejo uporabljajo
svojo ali pa iz Sevnice.
Darko Beci pove, da je on g.Kostevca razumel, da bo to povsem nov vir vode in nov
vodovod, tako da se bo lahko stari vodovod še vedno uporabljal.
Jože Racman predlaga, da skličemo nov sestanek katerega se bo g.Kostevc lahko udeležil, s
seboj prinesel projekt za vodovod in vse razložil.
SKLEP ŠT. 1:
Prisotni člani na sestanku sprejmejo predlog, da se skliče nov sestanek, katerega se bo
lahko udeležil g.Kostevc ali njegov namestnik, ter nam vse razložil.
»ZA« so glasovali vsi prisotni člani tako, da je bil sklep soglasno sprejet.

K 2)
Predsednik Sveta KS Loka Jože Racman predstavi projekt za širokopasovno omrežje, katero
naj bi napeljali po vse KS Loka. Iz projekta je razvidno, da naj bi centrala bila pri gasilskem
domu v Loki, od tam pa bi se speljalo na vse strani. Če hočemo, da se bo to začelo delati mora
to potrditi KS Loka, potem pa bodo na domove poslali brošure, v katerih bo vse razloženo.
Darko Beci pove, da se bo to financiralo iz evropskih sredstev in se bo vključilo tudi hribe ne
samo dolina.
Sprejet je bil
SKLEP ŠT. 2:
Prisotni člani potrdijo projekt izgradnje
elektronskih komunikacij v Občini Sevnica.

odprtega

širokopasovnega

omrežja

»ZA« so glasovali vsi prisotni člani tako, da je bil sklep soglasno sprejet.
K 3)
Predsednik Sveta KS Loka pove, da smo dobili načrte za rekonstrukcijo ceste R3. Kar nekaj
stavb bo potrebno podreti, predno se bo rekonstrukcija izvedla.
Vlado Kocjan pove, da je ta projekt idejni. To bi bilo potrebno, da bi se začelo še kaj bolj
premikati in delati, vendar, ker je ta projekt zahteven, tudi finančno, se vse skupaj odmika.
Financirala naj bi Občina in država – ministrstvo za promet.
Darko Beci pove, da je ta projekt v dvoletnem proračunu, vendar je potrebno, da je to tudi na
državi, tam pa je težko priti zraven.
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Jože Racman predlaga, da bi Vlado Kocjan bil koordinator oz. vez z Občino, da se ta projekt
čimprej uresniči. Prosi tudi člane sveta Občine Sevnica, da pri tem pomagajo.
Sprejet je bil
SKLEP ŠT. 3:
Prisotni člani sprejmejo predlog, da je Vlado Kocjan koordinator oz. vez z Občino
Sevnica za rekonstrukcijo ceste R3.
»ZA« so glasovali vsi prisotni člani tako, da je bil sklep soglasno sprejet.
K 4)
Jože Racman pove še glede JR Breg, ker še ni končana. Govori se, da izvajalec ni dobil
plačano, vendar je bilo plačano vse. To je 18.056,00 EUR-ov. Kliče ga po telefonu, vendar se
mu ne oglasi tako, da bo šel še na njegov dom, da se dogovorita glede zaključnih del na JR
Breg.
Luka Trebše vpraša kdaj bo na Bregu avtobusno postajališče. Rečeno je bilo, da se bo
naredilo že leta 2006, vendar otroci še vedno stojijo ob cesti na prostem. Takrat je lastnik tega
zemljišča dovolil, da se tam naredi, pa se ni.
Jože Racman odgovori, da je v projektu, da se naredijo postajališča, ko se bo rekonstruirala
cesta R3.
Franci Kosem sprašuje kdo je pooblaščen, da pobira table iz mostov za osno obremenitev. Ko
se nič težkega ne vozi so tam, če ne jih pa preprosto odstranijo.
Niko Sajtl sprašuje kdaj bodo na Bregu kontejnerji za ločevanje odpadkov.
Boštjan Ostrovršnik odgovori, da je gospa Jazbinšek iz Komunale Sevnica obljubila, da
kmalu, ker prostor so si že ogledali in je primeren.

Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

Predsednik Sveta KS Loka:
Jože Racman
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