KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 5/Z-15
Datum: 10.9.2015
ZAPISNIK
7. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v četrtek, 06.08.2015 s pričetkom
ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Janko Metelko, Milan Klenovšek, Doris Kosar, Ludvik Trebše,
Dejan Cesar, Franja Strniša, Ljubomir Šinkovec (od 19.40 dalje)
Opravičeno odsotni: Aleksander File, Albina Potočnik, Peter Zupanc
Ostali prisotni: Božidar Beci (član sveta občine Sevnica).
Janko Metelko je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta.

K1)
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 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 6. seje sveta KS Loka
3. Obravnava realizacije sklepov prejšnih sej
4. Seznanitev s projekti KS Loka
5. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K2)
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje sveta KS Loka
Predsednik pove, da je avtobusna postaja za Loko je že kupljena s strani občine, mi moramo
samo pripraviti temelje in jo bodo prišli postaviti.
Predsednik pove, da je klical Kranjc Zvoneta in se nista mogla dogovoriti, ker je pogodba že
potekla. Tako se bosta dobila drugič in vse dogovorila.

Igrišče v Loki se dela. Gre bolj počasi saj fantje ŠD Loka večino delajo sami. Občina je
plačala mivko 100 t plus prevoz, 50 t pa KS Loka s prevozom.
Lužar Olga je rože kupila in uredila okolico v Šentjurju.
Plaz pri Kačiču se bo ponovno saniral, saj ga je zopet odneslo. Dogovorili so se z občino in
bo nekaj finančno pomagala, nekaj pa mora krajevna skupnost.
Doris pove, da se glede defibrilatorja za na Breg še dogovarjajo.
???? opozori, da bi bilo potrebno, da je za ta defibrilator v Loki nekdo zadolžen, da ga vsake
toliko časa pregleda zaradi baterij. Potrebno bi bilo vprašati v zdravstvenem domu v Sevnici,
če bi oni to prevzeli. Predsednik zadolži Doris Kosar, da to vpraša.
Milan Klenovšek pove, da takšnih ploščic katere so sedaj v mrliški vežici na Razborju ni več
za dobiti. Potrebno bo poiskati drugačno varianto, pa tudi izvajalec še ni dal predračuna. Bo
uredil do naslednjič.

Zapisnik sprejet.

K3)
Obravnava realizacije sklepov prejšnih sej
- cesta proti družinam Šantej, Koteski in Maček.
Predsednik pove, da so imeli sestanek in so se dogovorili, da bo cesto delal Špitaler Vinko.
Njegov predračun je 10.000,00 evro-v z ddv. Predsednik predlaga, da bi glede na celoten
znesek dali 2.500.00 z ddv, gledano procentualno koliko smo dali za cesto proti Jurkovšku.
SKLEP: za cesto se prispeva 2.500,00 evro-v z ddv.
− vodovod v Loki
Ker je bilo sušno obdobje je v Loki skoraj zmanjkalo vode. Mislili smo, da bomo lahko
spustili vodo iz vodovoda Čelovnik, vendar nismo, ker ni bila oporečna. Zato smo šli s
komunalo na Čelovnik, da smo vzeli vzorce vode in ker sta dva kraka smo vzeli iz napačnega.
Tako se bo postopek ponovil. Naredili so tudi klorni šok in spustili vodo po ceveh do Loke,
vendar smo jo spustili ven, ker so bile cevi zamazane, saj se ta del vodovoda ne uporablja.
Radi bi, da bi se ta voda uredila, da bi se lahko uporabljala tudi v Loki, če bi bilo potrebno.
Sedaj smo imeli tudi veliko stroškov s popravili na vodovodu( 1x v Loki in 2x v Račici.)
Problem so tudi števci, ker jih je kar veliko pokvarjenih in bi jih bilo potrebno zamenjati.
SKLEP: Pristopimo k zamenjavi pokvarjenih števcev.
- vodovod Okroglice
Težave z vodovodom imajo tudi v Okroglicah. Še posebno ena cev pri Vidku Močivniku, saj
kar naprej poka. Letos je počila že 2 x in prosi, če bi se mogoče lahko zamenjala vsaj ta cev.

SKLEP: Vidu Kožarju je potrebno reči, da naj skliče sestanek in povabi tudi člane
sveta (Milan Klenovšek, Dejan Cesar, Janko Metelko in iz Občine Sevnica Kostevc ?),
da se dogovorijo glede izgradnje vodohrana.

- prišli so iz občine in so določili, da bodo označili pešpot do šole po desni strani. Predsednik
jih opozori, da bi bilo dobro, če bi poleg Sočičevih bila ena javna razsvetljava, ker je celotna
cesta v temi. To luč moramo postaviti sami, ker je lokalna cesta.
SKLEP: Krajevna skupnost Loka postavi se luč pri Sočičevih, da bo osvetljevalo cesto
priti šoli.
- za ureditev trga v Loki bo načrt narisal Markovšek Dušan iz očine. Predsednik predlaga, da
se napiše dopis direktorju Trubarjevega doma upokojencev in se zaprosi za finančno pomoč
pri ureditvi trga, saj je tudi v njihovem interesu, da je trg lepo urejen.
SKLEP: Napiše se prošnja za finančno pomoč Trubarjevem domu upokojencev Loka za
ureditev trga.

Šinkovec Ljubo vpraša kaj je sedaj s cesto proti zajetju vode v Račici in tudi s peskolovi.
Predsednik pove, da to je potrebno urediti in bo poslal Špitalarja, da bo to pregledal in dal
predračun.

ponovno smo sanirali plaz pri Kačiču in bi bilo potrebno finančno pomagati. Predsednik
predlaga v višini 3.000,00 evro-v.
− potrebno je tudi urediti cesto proti Čelovniku. Na enem koncu se vdira in popraviti je
potrebno 400 m bankin proti Čelovniku predračun za vse skupaj je 4.392 evro-v z ddv.
Predsednik še pove, da na cesto visijo veje katere pridejo iz komunale žagat proti koncu
jeseni pred snegom. Zaradi teh vej Špitalar ne more delat. Tako predsednik predlaga, da te
veje sedaj lahko požagajo krajani Čelovnika in tudi oni kaj prispevajo k ureditvi ceste.
Franja Strniša pove, da oni sami ne bodo to delali, ker nihče od krajanov noče.
− sanirali smo plaz na Slapu (proti Skaletu), v višini 3.000,00 evro-v s strani KS Loka, nekaj
pa bo pomagala tudi občina.
Tako pride skupno za tekoče vzdrževanje cest 7.392,00 evro-v.
−

SKLEP: Napiše se naročilnice za ureditev plaza pri Kačič Branku v višini 3.000,00 in za
tekoče vzdrževanje cest proti Čelovniku v višini 4.392,00 evro-v pod pogojem, da bodo
krajani Čelovnika sami požagali veje katere visijo na cesto. ( s krajani Čelovnika se
dogovori Franja Strniša).
Za ureditev plazu proti Skaletu damo 3.000, 00 evro-v.

K4)
Seznanitev s projekti KS Loka
Predsednik pove, da imamo na pokopališču v Loki probleme s smetmi. Nekateri odlagajo
svoje smeti v kontejnerje na pokopališču. Nekaj smo jih našli in se bom z njimi pogovoril in
jih opozoril, če ne se bo sporočilo na komunalo in bodo oni orgiralil. Zato ima predsednik tudi

predlog, da bi se na pokopališču naredila železna ograja in vrata za vstop na pokopališče.
Ljubo Šinkovec predlaga, da bi bilo potrebno tudi obnoviti mrliško vežico, saj je že v slabem
stanju (vsaj obnova toalete, kuhinje, nakup hladilnika), popraviti luč na parkirišču in še bi se
kaj našlo.
SKLEP: Na pokopališču v Loki se naredi železna ograja.
Problem je tudi cesta proti Zahrastniku v Okroglicah, saj se vdira in se sipa na glavno cesto.
Potem pa morajo to vedno hoditi čistiti. Špitaler je že pogledal in najboljše bi bilo, da se to
asfaltira. Potrebno bi bilo dati dopis Gobcu na občino, da bi pomagali, saj se sipa na občinsko
cesto,.
SKLEP: Če bodo sodelovali pri sanaciji finančno in delavno, bomo denarno pomagali.

K5)
Razno
Dejan Cesar pove, da mladi iz celotne KS Loka organizirajo na Razborju delavnice za mlade.
Zato prosi tudi KS Loka, če bi lahko kaj prispevali za te delavnice. Večino stvari in hrano so
naprosili pri domačinih, nekaj drobnarij pa je vseeno potrebno kupiti. Dovoli se jim, da
nakupijo stvari v trgovini v Loki.
Dejan Cesar še pove, da bi se krajani na Razborju radi zbrali s predsednikom KS Loka na
zboru krajanov.
Šinkovec Ljubomir prosi, če bi se lahko opozorilo krajane kateri imajo grmovje ob cesti in to
že visi na cesto, da to očistijo.
Milan Klenovšek zopet opozori glede urejanja okolice na Razborju. Pozanimati se je
potrebno. če imamo pravico do skupine katera to čisti po terenu. če ne je potrebno pristopiti k
temu, da se zaposli enega delavca preko javnih del za čiščenje in košenje javnih površin v KS
Loka.

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

