KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 4/Z-15
Datum: 15.2.2015
ZAPISNIK
4. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v četrtek, 12.2.2015 s pričetkom
ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Aleksander File, Janko Metelko, Milan Klenovšek, Doris Kosar,
Albina Potočnik, Ludvik Trebše, Franja Strniša, Ljubomir Šinkovec, Peter Zupanc,
Odsotni: Dejan Cesar
Ostali prisotni: Zdenka Dernovšek
Janko Metelko je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta, še posebej ga. Zdenko
Dernovšek, ki je članica občinskega sveta.

K1)
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta, kar pomeni, da je svet KS Loka sklepčen.
Janko Metelko je predlagal dnevni red, in sicer:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta KS Loka
3. Obravnava razvojnih načrtov za KS Loka
4. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K2)
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta KS Loka
Kačič Branku smo poslali dopis.
Komunali Sevnica smo poslali dopis za zapisnike in slike, če bodo popravljali naše
vodovodno omrežje. Odgovora še nismo prejeli.
Glede popravljanja počene cevi v Račici še nismo prejeli računa. Še vedno ga lahko
zavrnemo.
Organizacijska ekipa za preoblikovanje športnega igrišča v Loki še ni imela sestanka.

Janko Metelko se je pogovarjal z Jožetom Racmanom in je rekel, da bo hčerki omenil, vendar
še nima povratne informacije. Šinkovec Ljubomir se je pogovarjal z Ajdo Racman glede
ureditve korita med Loko in Račico, za katerega se bo zavzela.
Glede postavitve avtobusnih postajališč v Loki in Račici, je g. Kaše svetoval, naj jih kar
postavimo, vendar je pri tem potrebno biti pazljiv, da je odmaknjena, da se avtobus ne zaleti
vanjo. Janko Metelko je poklical na podjetje KOVINC d.o.o., Lahovče 87, Cerklje na
Gorenjskem, ki izdeluje avtobusna postajališča. Sta že dogovorjena. Potrebno je poslati še
točne mere. Nadstrešnica naj bi bila izdelana iz kakovostnih in konstrukcijsko stabilnih
materialov, pocinkana, steklena, s sedežno klopjo ter košem za smeti.
Za ogledala v Račici in na Bregu smo poslali narobe dopis. Poslali smo ga na Občino Radotu
Gobec, morali bi ga poslati Robertu Kaše. Moramo poslati dopis še enkrat. Na Bregu bo
kontaktna oseba Ludvik Trebše, ki bo povedal točno kam ga je potrebno postaviti.
Doris Kosar ureja z Gramatom glede okenskih polic in tudi poskrbi za dokončanje tega. Cena
je višja, kot je bila najprej poslana ponudba.
Predsednik pove, da je bil na Razborju in pogledal streho na mrliški vežici, ki je res dotrajana
in potrebna nova. Glede cene pa bi se bilo potrebno še pogajati, ker je kar visoka cena.
Mogoče bi morali tudi sami vaščani kaj sami narediti in bi se cena znižala.
Milan Klenovšek pove, da je bo potrebno dodati »lego«. Potrebovali bi cca 3 m3 desk, katere
bi sami položili. Tako bi prihranili cca 1.500 EUR. Milan bo šel še k Vinku Mlinariču in
poskusil znižati predračun.
Tovornjaki peska za cesto v Šentjurju od pokopališča do kapelice še niso realizirani. Janko
Metelko je šel pogledat. Je izredno na tanko popeskano s 3 tovornjaki. Doris Kosar pove, da
so začeli pri kapelici proti vežici. Do Zupančičevega kozolca je še dobro, nato pa so samo
malo po večjih luknjah zamašili. Ne ve pa, kako veliki tovornjaki peska so bili. Ko bo konec
zime, bo Špitaler uredil. Z njim je bilo tudi dogovorjeno, da bo s strojem prišel v Šentjur in
povaljal pesek.
Sofinanciranje pri Pipanu in Jurkošek. Racman Jože na sestanek ni mogel priti zaradi
službenih obveznosti. Je pa napisal pismo, katerega je predsednik prebral. V njem je napisal,
potek oz. zaplete pri rekonstrukciji ceste Pipan – Jurkošek – v nadaljevanju investitor.
Investitor je k njemu prišel, da namerava v bližnji prihodnosti pričeti s sanacijo omenjene
ceste. Zanimalo ga je, kakšna je vloga KS in kaj lahko pričakuje od nje, kajti njegov vložek
naj bi bil po predračunih 27.000 EUR. Njegov odgovor je bil, da KS pomaga, če posameznik
oz. skupina interesentov pokaže interes, vendar v skladu z danimi zmožnostmi. Ker pa je se je
sanacija začela bolj pozno in je bil ravno čas volitev, je smatral, da o tem razpravlja novi svet
KS. Temu primerno je obvestil tudi investitorja, ki je poslal na KS vlogo za finančno pomoč.
Če smatramo, da je to priporočilo že dana obljuba, ki naj bi bila zavezujoča, je bil pač v
zmoti, kajti takšen način dela je bila že stalna praksa v prejšnjih mandatih in v tem dejanju ni
videl nič spornega.
Janko Metelko pove, da je cesta javna pot, po kateri se lahko vozimo vsi. Dolga je od 400 –
500 metrov. Svetniki so se strinjali, da se finančno pomaga. Potrebno bo postaviti nekakšne
kriterije za v prihodnje.
Sklep: Sprejme se sklep, da pri sanaciji ceste KS sofinancira 3.500 EUR.

Janko Metelko pove, da je bil na Razborju in pogledal glede ograje in javne razsvetljave, ker
smo prejeli prošnjo Damjane Petavar Dobovšek. Ko se bo delalo po Loki razsvetljava, se bo
dalo še pogledat, koliko bi nas finančno stala luč. Ograja bi bila tudi potrebna, vendar meni,
da je na Čelovniku bolj potrebna kot ta. Se bo potrebno pozanimati za ceno ograje.
Sklep: Damjani Petavar Dobovšek se pošlje dopis, da bomo vlogo še preučili in glede na
finančne zmožnosti pomagali.
Stojanu Mačku smo dali odgovor.
Vodovodnemu odboru Okroglice smo poslali odgovor.
Klubu borilnih veščin Sevnica smo odobrili denar. Ljubomir Šinkovec poda pripombo v zvezi
z zapisnikom, da stavek ni bil pravilno formuliran. Potrebno je poudariti, da se aktivnosti
izvajajo v Loki z loško mladino.
Sklep: potrebno je popraviti v zapisniku, da se odobri 200 EUR Klubu borilnih veščin
Sevnica za aktivnosti, ki se izvajajo v Loki za loško mladino.
Zapisnik sprejet.
Predsednik nam pove, da smo za posipanje plačali 800 € za 12 m2 peska. Lončar je do sedaj
plužil 112,5 ur in Centrih 62 ur.
Na pluženje je bilo kar nekaj pripomb s strani krajanov.
Sklep: za naslednjo zimsko sezono se bo potrebno prej dogovoriti. Po zaključku sezone
se je potrebno z njimi dobiti, povedati na kaj so imeli krajani pripombe, da se bo to
naslednje leto popravilo. Za naslednjo zimsko sezono bo potrebno izvesti razpis.
K3)
Obravnava razvojnih načrtov za KS Loka
Janko Metelko je bil na Občini Sevnica in se malo pozanimal za razvojne načrte za KS Loka.
Bil je pri g. Kašetu.
V občinskem svetu v tem mandatu imamo tri svetnike, in sicer Beci Božidar, Dernovšek
Zdenka in Šantej Hermina. Na proračun so imeli pripombe.
Od 2. – 5. 3. 2015 bo razširjena seja, na kateri bodo prisotni tudi predstavniki Občine Sevnica:
g.Košmerl, g.Ocvirk, g.Kostevc, g.Perčič. Predstavili bodo projekte.
Osnovna šola: pokaže sliko telovadnice, katere tudi razdeli. Elaborat je narejen. Dvorana naj
bi bila potopljena v zemljo. Ta načrt je še iz mandata Francija Strajnarja, vendar na njem ni
nihče do sedaj delal. Če bomo zdaj pričeli z aktivnostmi, bo mogoče v 4 letih narejena.
Predsednik pokaže sliko – idejni projekt za cesto Loko. Razdeli nam slike osnutka
obravnavanja obstoječe cestne povezave oziroma kombinacija med njimi. Je možnih več
različnih variant, še vedno je možno nekaj popravkov. Nekatere ideje pa so dobre.
Voda za Radež: o tem se bomo pogovarjali z g.Kostevcem. Na Radežu se je potrebno s
kandidati, ki so na seznamu za vodovod, dogovoriti, da se bo plačalo po priključku.

Čistilna naprava: ena naj bi bila v Loki, je že narejen projekt, individualne čistilne naprave v
Račici (lahko bi se združile tudi po 3 hiše skupaj v eno malo močnejšo čistilno napravo).
Verjetno bo problem s financiranjem čistilnih naprav, saj posamezniki nimajo denarja.
Če bo potrebno iti v individualne čistilne naprave, bi bilo mogoče smiselno, da se jih naroči
npr. 50 skupaj in se pridobi kakšen popust. Do 1.500 € se sofinancira iz evropskega denarja
na čistilno napravo.
Predlog občinskih svetnikov podan na občinskem svetu 28.1.2015:
− pločnik Breg – Šentjur
− čiščenje in urejanje brežin Podvinskega potoka
− projekt kolonalno naše je dobro
− projekt telovadnice
− vodovod Jelša
− ureditev igrišča
− čistilna naprava Loka
− avtobusna postajališča
Na sestanku, ki ga bomo imeli z občinskimi predstavniki, jim je potrebno omeniti, da je
potrebno igrišče preplastiti, namestiti nove mreže, narediti igrišče za odbojko.

K4)
Razno
Ljubomirja Šinkovca zanima kaj je s peskokopi v Račici. Spomladi bo sestanek s Špitalerjem,
na katerem bo lahko prisoten in se bodo dogovorili.
Turistično društvo Loka prireja maškarado 17.2.2015. Šola nima aktivnosti, zato bodo
pripravili rajanje in delavnice. Maškare bi radi pogostili s krofi. Prosijo za finančno pomoč.
Sklep: odobri se 50 € za organizacijo maškarade.
Aktiv žena Loka prosi za finančno pomoč pri delovanju društva.
Sklep: odobri se 200 € za delovanje društva.
Prejme se pobuda (prošnja) KŠTD »Blaž Jurko« Razbor pod Lisco za prevzem plačevanja
stroškov ogrevanja s plinom za Dom krajanov Razbor na Krajevno skupnost Loka pri
Zidanem mostu, z letom 2015. Prošnji so priložene priloge.
Glede na to, da je Dom krajanov v lasti Občine Sevnica, bi g. Imperl svojo pobudo posredoval
na Občino Sevnica, do sedaj pa KS Loka plačuje strošek elektrike, ki je bila v letu 2014
1.275,00 evro-v.
Sklep: Glede na omejena razpoložljiva finančna sredstva KS Loka ne more plačevati
stroškov ogrevanja za Dom krajanov na Razborju.
Branko Kačič se je zahvalil za pomoč.
G. Kladnik iz Jelše prosi za kamion peska.
Sklep: odobri se kamion peska.

Cesta proti Odru se bo delala, ko bo boljše vreme.
Ostale Krajevne skupnosti imajo na internetni strani objavljene zapisnike sej. Naša KS tega
nima. Na spletni strani sta objavljena le dva zapisnika sej ter dva zapisnika sestanka
komunalno infrastrukturnega odbora.
Potrebno se je pozanimati, kako se objavljajo zapisniki na internetni strani.
Sklep: zapisnike sej je potrebno objavljati na internetni strani Občine Sevnica.

Sestanek je bil zaključen ob 20.40 uri.

Zapisala:
Doris Kosar

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

