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1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
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ZAPISNIK

2. sestanka komunalno infrastrukturnih in vodovodnih odborov in članov sveta KS Loka, ki je
potekal v ponedeljek 18.7.2011, s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51,
Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani : priložen seznam prisotnih
Opravičeno odsotni: Robert Cigole, Jure Dobovšek, Franci Strajnar, Jože Knez ml., Martin
Fabjančič, Ivan Zabasu, .Andrej Sotlar, Boštjan Zemljak, Tomaž Šantej, Igor Strajnar, Vlado
Kocjan, Milan Jurgl, Peter Zupanc, Milan Klenovšek.

Dnevni red:,
1. Predstavitev projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na področju Posavja
(G.Kostevc-Občina Sevnica.)
2. Razno

Predsednik Sveta KS Loka Jože Racman je uvodoma pozdravil vse navzoče še posebno
župana Občine Sevnica g. Srečka Ocvirka in g.Bojana Kostevca in predstavnika
projektivnega biroja g. Matjaža Amona.
K 1)
Predsednik Sveta KS Loka Jože Racman najprej preda besedo županu Občine Sevnica g.
Ocvirku.
G. župan najprej vse prisotne lepo pozdravi. Pove, da bi se najprej vrnil na projekte. 2/3
vsakega projekta je načrt, strategija, 1/3 pa izdelava. Naziv projekta je takšen zato, da lahko
dobimo tudi sredstva iz EU. Najprej je bilo potrebno raziskati kje so vodni viri in to po vsej
občini Sevnica. V letu 2009 je bilo zgrajeno cca. 40 km primarnih vodov po hribih na kranjski
strani. Tam je bil tudi največji problem glede vodnih virov. Tako jih je nekaj že povezanih v
večji sistem. Izdelava vodovodnega sistema proti Blanci – Brezovem in proti Orehovem je že
bila v sklopu tega projekta. Vodovodni sistemi prehajajo v upravljanje Komunale Sevnica.
Tako sta v letu 2011 pristopila tudi kraja Tržišče in Studenec. Cilj vsega tega je, da bi ta
vodovodni sistem bil dostopen vsem. Prav bi bilo, da gremo v nek skupen projekt in da
delujemo skupaj. Iščemo rešitve, da bilo za vse dobro, saj je voda javno dobra in v korist in
dobrobit vsem. Istočano pa uresničujemo še druge projekte kot je širokopasovni sistem.
Občinska generalna rešitev je, da imamo vsi dovolj pitne vode in tudi požarne vode. Besedo
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preda še g. Bojanu Kostevcu. Tudi najprej vse lepo pozdravi. Pove pa, da je ta projekt bil že
predstavljen kako leto nazaj. Tako sedaj prosi navzoče, da povedo kaj jih moti oz. naj
vprašajo kar še ne vedo.
Franci Kosem pove, da ko so to obravnavali na občinskem svetu ni bilo predstavnikov iz
Loke, zato ne vemo podrobnosti glede projekta. Pove tudi, da nismo proti tem projektu,
vendar se na ta vodovodni sistem še ne bi priključili, ker imamo svoje vode dovolj. Bolj bi
bilo potrebno narediti kanalizacijo in čistilno napravo, kakor so že nekaj časa nazaj imeli
namen, pa iz tega ni bilo nič. Prišel pa bo nov zakon, ki narekuje, da bo vsak moral imeti
individualno čistilno napravo, če ni skupne. Tako bomo mi plačali kazen, ker se ni naredila
čistilna naprava, individualne so pa predrage, da bi jih lahko naredili.
G. župan vpraša, če mogoče vedo na koga se glasi vodna pravica za vodni vir, ki ga imajo?
To je občina. Vendar zagotavlja, da se v ta obstoječi vodni vir ne bo posegalo. Ta primarni
vod se naj bi vlekel najbolj zato, da dobijo vodo tisti, ki je nimajo kot so npr. Jelša. Glede
kanalizacije je idejni projekt še živ in smo ga še dodelali glede na cesto R3. Glede čistilne
naprave pa je tako, da za njeno izdelavo niste zavezani vi ampak občina in če bo prišlo do
kakšnih kazni bo to odgovarjala občina in ne vi.
Janez Zupančič pove, da so se lani aprila sestali z g. Kostevcem in so se dogovorili, da se
zgradi primarni vodovod, poleg pa še kanalizacija in še kakšna druga infrastruktura kot so
npr. pločniki in glede tega nismo bili proti.
Bogdan Hočevar doda, da naj se na seznam, do kje naj bi se vlekel vodovod, doda tudi
zaselek Zagradec. Ta je še malo naprej od Jelše in se nanj ponavadi pozabi. Sestavljajo pa ga
štiri gospodinjstva.
Marija Kožar dopolni, da je potem potrebno dati na seznam tudi zaselek Mala breza.
Franci Šantej pove, da se je leta 1985 naredil na novo vodovod v Račici. Pred kratkim so
merili pretoke vode in so izmerili, da je 0,4 l/s pretoka in 3 l/s pritoka vode. Tako, da je vode
glede na njeno porabo dovolj in tudi po ugodni ceni. Če pa bo to vse prevzela Komunala pa
nikoli ne vemo kaj se bo zgodilo. Lahko se vse privatizira, kakor se sedaj dogaja, potem pa
bodo tudi cene temu primerne. Pa tudi kloriranje je tukaj problem, že sedaj, ko Komunala
samo upravlja z vodovodom je to tako močno, čeprav je voda dobra in tega ne bi bilo
potrebno v takšnih količinah.
G. župan odgovarja, da imajo podjetja in koncesije. Komunala je javno podjetje in se ne more
kar tako privatizirati. S kloriranjem pa je tako, da če je velik vodohran porabnikov pa ni
veliko, potem tudi odvzema ni takšnega in je zato potrebno več klorirat.
Alojz Močnik pove, da imajo problem tudi v Radežu, kjer nimajo ustrezne vode. Je pohvalno,
da se sredstva pridobivajo tudi iz EU, vendar ni vedel, da so ta sredstva namenjena tudi za
vodovod in ne samo za širokopasovni sistem. V našem kraju smo dosedaj naredili anketo
med krajani in ugotovili, da imamo kar velik problem s pitno vodo. Imeli smo namen, da
skupaj s KS Loka poizkusimo narediti nov vodovod. Sedaj me pa zanima, če je kraj Radež
tudi vključen v ta projekt in ali bomo lahko dobili vodo tudi mi oz. kdaj?
Bojan Kostevc pripomni, da se v naši KS ne pije ravno ne vem kako dobra voda in pove nekaj
statističnih podatkov glede oporečnosti vode za leto 2009, 2010 in 2011.
Slavko Zupančič pripomni, da je problem tudi pri odvzemu vode za pregled. Ko so vodo
odvzeli izvajalci iz Celja je bila voda oporečna. Mi smo pa ravno takrat dali pregledat tudi v
Ljubljano in je voda bila neoporečna. Problem je tudi kje se vzorec jemlje. Npr. vzeli so ga na
železniški postaji.
Ludvik Cesar pritrdi, da je res problem pri odvzemanju vzorcev. Takšen problem so imeli
tudi na Razborju, kjer so prišli odvzet vzorec vode pa ni bil dober, ko pa so to ponovili drugi
dan pa je bila voda dobra. Potem so se pozanimali in ugotovili, da je prvi dan bila voda
odvzeta na pipi, katera ni bila odprta najmanj dva meseca. Tako, da so klicali inšpektorico in
z njo potem vse uredili.
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G. župan pove, da je pred leti bilo stališče KS Loka (Franci Strajnar ml.), da je v KS Loka
vode dovolj, vendar smo ugotovili, da pod to KS spadajo tudi zaselki kateri imajo probleme s
pitno vodo, kot je npr. Jelša. Zato smo tudi šli v ta projekt, da uredimo tudi te probleme. Bila
je možnost, da se poleg vodovoda uredi tudi širokopasovni sistem. Mi želimo delati čim več
po javnih površinah, vendar vedno to ne gre, zato potrebujemo služnostne pravice.
Franci Kosem sprašuje od kje se bo potem napeljal primarni vod?
Bojan Kostevc odgovarja, da naj bi se poiskal nov vodni vir na Razborju in bi se to potem
celoten sistem povezal, tudi vodovod iz hribov na Kranjski strani.
Alojz Močnik opozarja, da še ni dobil odgovora na svoje vprašanje.
Bojan Kostevc pove, da je Radež odmaknjen od glavnega voda, vendar ni to dokončno, da se
to ne bi dalo urediti. Podal bo predloge projektantu in bo on poskušal ugotoviti, kako bi lahko
kraj Radež tudi vključili v ta projekt.
Dani Bevc pripomni, da še večji problem je na Slapu, ker tam pa so ravno na meji z občino
Radeče in so doma na hribu, tako da so zelo oddaljeni od glavnih vodovodov tu in tam. Imajo
že zelo star vodovodni sistem, ki je že tudi dotrajan. Na Slapu živi veliko starejših občanov,
zato so kar malo pozabljeni od vseh.
Slavko Zupančič pripomne, da so v lanskem letu krajanom razložili, da bo kanalizacija in
pločniki potekali po desni strani, tako kakor javna razsvetljava. Tako so dobili soglasja glede
zemlje na desni strani ceste, sedaj pa je v projektu, da bi to potekalo po levi strani. Krajani se
s tem ne bodo strinjali.
Bojan Kostevc pove, da je sedaj še idejni projekt glede obnove ceste R3 in izgradnje
pločnikov. Dobro bi bilo, če bi se to še vse ogledali, podali pripombe in ideje, ker se lahko še
kaj popravi.
Franci Kosem pripomni, da je lansko leto bil razgrnitev načrta glede obnove ceste R3,
katerega smo se tudi udeležili. Dali smo predloge glede avtobusnih postaj, da bi bile dve v
Šentjurju (na vsako stran ceste) in dve na Bregu. Rekli so, da bodo predloge upoštevali.
Vendar smo na prejšnem sestanku videli načrt glede obnove te ceste in v tem načrtu je ena
avtobusna postaja in to nasproti železniške postaje, kjer je čisto odveč. Sedaj avtobus ustavlja
na sredini ceste, da otroci kolikor toliko gredo varno iz avtobusa, ker ga avto ne more
prehiteti. Tako, da smo bolj skeptični glede tega, da damo predloge in da nas bodo upoštevali.
G. župan predlaga, da se sprejme neko stališče glede vsega tega.
Sprejme se stališče:
Krajani Brega in Šentjurja na polju se strinjajo, da se gradi primarni vodovodni sistem,
kanalizacija in širokopasovni sistem vendar mora potekati pod pločniki po desni strani
ceste, kjer je tudi javna razsvetljava in da se priključijo na vodovodni sistem šele takrat,
ko bo to potrebno.
Krajani Loke in Račice sprejmejo, da se gradi primarni vodovodni sistem in
širokopasovni sistem, vendar se na vodovodni sistem priključimo šele takrat, ko bo to
potrebno.
Sestanek je bil zaključen ob 18.00 uri.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

Predsednik Sveta KS Loka
Jože Racman
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Predsednik Sveta KS Loka:
Jože Racman
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