KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 6/Z-15
Datum: 12.11.2015

ZAPISNIK
8. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v četrtek, 01.10.2015 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,
Aleksander File, Albina Potočnik Guček, Franja Strniša, Ljubomir Šinkovec.
Opravičeno odsotni: Dejan Cesar, Peter Zupanc
Ostali prisotni: Šantej Hermina, Zdenka Drnovšek, (članici 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 8 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 7. seje sveta KS Loka
3. Obravnava realizacije sklepov prejšnih sej
4. Seznanitev s projekti KS Loka
5. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2016
6. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K2)
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje sveta KS Loka
Potrebno je dodati, da se je porabil denar tudi za ureditev plazu pri Zupanc Petru v višini
7.052,00 evrov.

Zapisnik sprejet.

K3)
Obravnava realizacije sklepov prejšnih sej

Predsednik pove, kaj se je od prejšne seje do te uredilo:
Cesta proti Šantej – Koteski – Maček je asfaltirana.
Luči za javno razsvetljavo pri Sočiču še nismo postavili, ker jo moramo še kupiti.
Števce za vodo še nismo zamenjali, ker se iščejo najboljši ponudniki. Prej se je še potrebno
pozanimati, kaj bo z vodovodom, če ga bo potrebno oddati Komunali Sevnica oz. do katerega
leta bo to zakonsko sprejeto.
Predsednik pove, da je bil pri Kožar Vidu in so cev že sami zamenjali. Potrebno je še
zamenjati priključke, kar bosta uredila Vidko Močivnik in Vid Kožar.
V Trubarjevem domu upokojencev še ni bil, ker lastniki, ki so podrli staro sušilnico, še niso
pospravili ruševin, čeprav so obljubili. Potrebno bo lastnika nepremičnine opozoriti pisno, naj
pospravi, drugače bomo klicali inšpektorje, saj je nevarno in tudi Loka zato izgleda bolj
neurejena.
Vrata za pokopališče v Loki delamo sami, saj so izvajalci, ki so dali ponudbe, bili predragi.
Cesto proti Zahrastnikovi v Okroglicah se je uredila. Peljal je g.Gobca po vseh teh cestah, da
vidi, kaj še vse moramo urediti v KS Loka. Vprašal ga je tudi glede asfaltacije križišča pri
avtobusni postaji na Bregu, vendar se ne sme asfaltirati, ker je to državna cesta.
Pripombe so glede grmovja, ki pri nekaterih hišah visijo na cesto, zato je potrebno napisati
dopis vsem gospodinjstvom, da to uredijo sami, saj je cesta že tako ozka, potem pa se je
potrebno z vozili, ki vozijo po cesti, še umikati grmovjem. Prihaja zima in morajo biti
grmovja in drevesa obrezana, očiščena, saj drugače se bodo od teže snega zlomila in ovirala
promet. Če tega ne bodo uredili sami, bomo poklicali pristojne službe, ki bodo to uredile in
lastnikom izstavile račun.
Za drugo leto bi bilo dobro, da bi zaposlili enega delavca preko javnih del, da bi urejal okolico
in podobno po vsej krajevni skupnosti.
Hermina Šantej pove, da se je to že izpostavilo na občinski seji, da bi bilo dobro, da zaposleni
delavci preko občine čistijo po vsej občini in bi morali priti tudi v Loko. G. Udovč je povedal,
da so trenutno zaposleni trije in delajo po prioritetah. Tako, da Loka po navadi ne pride na
vrsto, zato bo Hermina Šantej spet vprašala glede tega na občinski seji, če bi mogoče pa imeli
kar enega zaposlenega.
Albina Potočnik Guček pove, da bi bilo potrebno urediti korita na železniški postaji, ker so
zelo neurejena. Napiše se dopis SŽ, da to uredijo. Glede na to, da je železniška postaja prazna

in zaprta, bi lahko napisali dopis SŽ če mogoče prostore železniške postaje dajo v najem
kakšnemu društvu za svojo dejavnost, seveda če bi bilo katero zainteresirano, saj je škoda, da
takšno poslopje propada.
Na kontu za pokopališča še imamo nekaj denarja in je bil predlog, da se zamenjajo korita na
pokopališču v Loki, saj so le ta razbita.
Doris Kosar pove, da bi jih potrebovali tudi v Šentjurju na polju, saj so tam tudi že stara in
razbita.
Milan Klenovšek še nima predračuna za zamenjavo ploščic v mrliški vežici na Razborju, saj
ta delavec teh ploščic, katera so sedaj v mrliški vežici do sedaj še ni našel.
Franja Strniša pove, da ko so pri Smešniku delali cesto, le te niso dokončali, ker je ostala
luknja. To je potrebno urediti, saj je nevarno, da kdo pade notri. Sedaj je začasno narejen
pokrov.

K4)
Seznanitev s projekti KS Loka
Cesta proti Šantej je asfaltirana, urediti morajo še bankine.
Cesto proti Zahrastniku v Okroglicah so sanirali. Občina bo prispevala 4.000,00 evro-v, sami
bodo dali 1.500,00 evro-v, nekaj pa naj bi prispevala tudi KS Loka.
Cesto proti Klenovšek Primožu v Račici je asfaltirala občina.
Kupili smo cevi za 270,00 evro-v in uredili odtok kanalizacije v reko Savo v Loki.
Za igrišče v Loki so nakupljene cevi in naj bil z delom nadaljevali drugi teden.
Luka Trebše vpraša, če se bo asfaltirali cesto od odcepa za igrišče in tam naprej. Predsednik
se bo o tem pogovoril na občini.
Vodovod na Radežu dela občina.
Doris Kosar vpraša, če bo Špitalar betoniral most proti Zgoncu, če se ta podre in če je to
všteto v ceno. Če se bo most poškodoval, ga bo pač potrebno popravit.
Cesto proti Plešu je občina šele sedaj začela plačevati Špitalarju. Z naše strani je bilo vse
poravnano.
Hermina Šantej pove, da je v odboru za infrastrukturo in mora malo predstaviti idejne zasnove
za čistilno napravo v Loki in Račici. Narejene imajo štiri variante:
1. Najdražja varianta, da se naredi za Loko in Račico 6 tlačnih vodov in 6 črpališč.
Naprava naj bi bila postavljena na parcelni številki 555
2. čistilna naprava Loka: 2 črpališči, nižji strošek, bila pa naj bi pri Savi

3. čistilna naprava Račica: 3 črpališča, 2400 m vodov in naj bi bila na koncu Račice
4. individualne čistilne naprave v Račici
Vse bodo še prišli razložit. Razmisliti je potrebno, kaj bi bilo bolje za Račico ali skupna
čistilna naprava ali individualne čistilne naprave. V Loki se bo čistilna naprava delala, saj se
mora zaradi doma upokojencev, šole.
Obstaja pa še vprašanje ali je potrebno imeti čistilno napravo, če imaš troprekatno zaprto
greznico.

K5)
Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2016
Predsednik pove, da nam je župan dodelil enaka sredstva kot prejšne leto 98.615,00. Dobro bi
bilo napisati dopis občini, da bi glede na to da prodajajo Clann, del denarja lahko ostalo v KS
Loka.
SKLEP:
Svet KS Loka sprejme finančni načrt za leto 2016.

K6)
Razno
Prošnje:
- Štigl Peter, Razbor 4 prosi za ureditev ceste. Ekipa (Klenovšek Milan, Kosar Doris,
Metelko Janko in Špitalar kot izvajalec) bo šla pogledat stanje ceste in se bomo potem
dogovorili.
- Peklar Bojan je poslal prošnjo, da se postavijo ležeči policaji na odseku ceste pri
osnovni šoli. Prošnji bomo posredovali pristojnim organom na občini.
- Franja Strniša vpraša, če smo že poslali dopis pristojnim na gozdno gospodarstvo, da
ne smejo voziti po cesti iz Čelovnika, ker so že začeli sekati drevesa.
- Luka Trebše vpraša, če bomo za pluženje dali ven kakšen razpis ali bodo zopet plužili
isti izvajalci po visoki ceni. Predsednik pove, da bo sklical sestanek naslednji teden s
tistimi, ki so v pretekli zimski sezoni plužili in se bo poskusil z njimi dogovarjati o
ceni. Če dogovor ne bo uspel, bomo objavili javni razpis. Dogovorjeno je, da bo pesek
v clannu in ne bo potrebno ponj hoditi v Sevnico.

Sestanek je bil zaključen ob 21.10 uri.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

