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KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

številka : 2/Z-16
Datum : 12.05.2016

ZAPISNIK
11. seje Sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu,
ki je bila v četrtek, 14.4.2016, ob 18. uri,
v sejni sobi Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu

Prisotni člani sveta krajevne skupnosti:
Aleksander File, Milan Klenovšek, Doris Kosar, Janko Metelko, Albina Potočnik - Guček ,
Franja Strniša , Ljubomir Šinkovec, Ludvik Trebše, Peter Zupanc.
Opravičeno

odsoten
Dejan Cesar.

član

sveta krajevne skupnosti:

Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika .
Sejo vodi : Janko Metelko, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Loka .
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Zvone Košmerl , direktor Občinske uprave Občine Sevnica
Jurij Kuhar, višji svetovalec za komunalno infrastrukturo na Obči ni Sevnica
Zdenka Dernovšek, članica Občinskega sveta Občine Sevnica iz območja KS
Loka
Božidar Beci , član Občinskega sveta Občine Sevnica iz območja KS Loka
Blažka Fabjančič .

Janko Metelko, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Loka: Pozdravi vse prisotne in
odpre 11 . sejo sveta .

Ugotovitev

sklepčnosti

Ad 1
in potrditev dnevnega reda

Janko Metelko: Ob začetku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta , tako da je svet
Predlagal je dnevni red :
PREDLAGANI DNEVNI RED JE SLEDEČ :
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 1O. seje Sveta Krajevne skupnosti Loka
3. Aktualni projekti in stanje razvoja v Krajevni skupnosti Loka
4. Razno
Predsednik predlaga , da se 3. in 4.
Predsedujoči :

točke

dnevnega reda zamenjata.

Odpre razpravo o dnevnem redu .

1

sklepčen .

Ni razprave :
Predsedujoči : Predlaga sprejem dnevnega reda, s predlagano spremembo.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu je sprejel predlagani dnevni red, s
tem, da se obravnava 3. in 4. točka dnevnega reda zamenja.

Izid glasovanja: 9 za O proti (prisotnih 9) .
Sklep sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ :
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2.
Pregled in potrditev zapisnika 1O. seje Sveta Krajevne
skupnosti Loka
3. Razno
4. Aktualni projekti in stanje razvoja v KS Loka
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Sveta Krajevne skupnosti Loka
Predsedujoči :

Odpre razpravo.

V razpravi sodelujeta: Ludvik Trebše
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo, da je v zapisniku zapisano narobe (namesto most čez Savo) je
potrebno popraviti most čez Podvinski potok
Predsednik je pojasnil, da se je potok proti Seljakovim, Radež 1, začel urejati, cevi so že
položene. Meni, da izvajanje del poteka že predolgo, zato bo potrebno v prihodnje v pogodbo
z izvajalci določiti rok izvedbe in morebitne sankcije za neupoštevanje pogodbenega roka.
Predsedujoči :

Predlaga potrditev zapisnika.

SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti je potrdil zapisnik 1O. seje Sveta Krajevne skupnosti Loka, s
pripombo, da se pravilno zapiše most čez Podvinski potok in ne most čez Savo.
Izid glasovanja: 9 za 9 proti (prisotnih 9) .
Sklep sprejet.

Ad 3
Razno

Janko Metelko:
Prispela je vloga za finančno pomoč, ki jo je posredoval Anton Šeško, za pomoč
pri saniranju ceste na Okroglicah .
Klub borilnih veščin Sevnica je podal vlogo za finančno pomoč , sekcija Loka.
Odločitev o odobritvi bo sprejeta po prejemu poročila o namenski porabi sredstev,
ki so jih s strani Sveta Krajevne skupnosti Loka prejeli v lanskem letu .
Društvo upokojencev Sevnica je podalo vlogo za finančno pomoč. Svetniki so bili
soglasni, da krajevna skupnost sredstva namenja le društvom , s sedežem na
območj u krajevne skupnosti Loka.
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SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti je sprejel sklep, da bo Krajevna skupnost Loka finančna
sredstva namenjala le društvom, s sedežem na območju krajevne skupnosti Loka
oz ., če je sedež društva v drugi KS mora ta imeti sekcijo v KS Loka.
Izid glasovanja: 9 za 9 proti (prisotnih 9) .
Sklep sprejet.
Pove, da je Karmen Trbovc, Breg, podala vlogo za priklop na vodovod Radež. Ker
je vodovod Radež v upravljanju JP Komunala d.o.o. Sevnica, se jo napoti z vlogo
na upravljavca vodovoda.
Podana je bila pobuda za kategorizacije ceste Jenčič - Štigl - Prosenc v
Šentjurju na Polju . Predhodno se je potrebno dogovoriti njen potek zaradi
lastništva parcel, sestanek z lastniki skliče Ludvik Trebše.
Milan Klenovšek :
Poda informacijo o neizvajanju del, povezanih z mrliško vežico na Razborju, zaradi
neaktivnosti izvajalca del.
Božidar Beci:
Poda pobudo za popravilo ozvočenja na pokopališču Razbor.
Milan Klenovešek predlaga, da zadevo uredita Matej Imperl in Damjan Počivalšek .
Predlaga, da naj pokopališče Razbor preide v upravljanje JP Komunala d.o.o.
Sevnica, ki bi ga tudi urejal.
Albina

Potočnik

- Guček:
Krajani Loke so izrazili željo, da se naj na pokopališču Loka vzpostavi prostor za
raztros pepela.
Opozorjeno je bilo na neprimernost sprehajanja psov na pokopališču v Loki in
predlagano, da se obiskovalce pokopališča o tem obvesti z opozorilnimi tablami, prav
tako je potrebno označiti kontejnerje za sortiranje odpadkov. Podan je bil še predlog o
uvedbi video nadzora na pokopališču Loki, ter o odstranitvi zelenega kontejnerja s
prostora za odlaganje odpadkov.
Podana je bila pobuda, da se namestijo vrata na glavni vhod na pokopališču v Loki.
Prenoviti je potrebno mrliško vežico v Loki, prioritetno kuhinjo , v kateri manjka
hladilnik.
Predlaga se sklic zbora krajanov, na katerem bi se dogovorili o ureditvi zelenice na
trgu v Loki pri kapelici.
Izpostavljen je bil problem pomanjkanja parkirnih mest v Loki ter potreba po omejitvi
hitrosti na območju trga.
Predlagano je bilo, da se postavijo javna opozorila skrbnikom psov, da za njimi
počistijo pasje iztrebke.
Potrebno je urediti okolico Slomškove kapele pri cerkvi v Loki , ker vegetacija ovira
sosednjo parcelo.
Predsednik je pojasnil, da se bo okolica kapele urejala v mesecu maju.
Zastavljeno je bilo vprašanje, kdaj bo opravljena zamenjava pokvarjenih vodomerov v
Loki in Račici.
Podana je bila pobuda , da naj Slovenske železnice uredijo objekt železniške postaje
v Loki.
Predsednik je pojasnil , da je krajevna skupnost na Slovenske železnice v zvezi s tem
že naslovila dopis ter prejela ustni odgovor, da je železniška postaja v Loki le ena od
mnogih na njihovem seznamu urejanja.
Na območju nekdanje sušilnice v Loki je prostor neurejen , na kar so bili lastniki že
večkrat opozorjeni. V splošni razpravi so bili vsi člani sveta soglasni , da se o tem
obvesti pristojno inšpekcijsko službo .
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Podana je bila informacija, da krajani Loke in

Račice

želijo sklic zbora krajanov.

Predsednik bo do naslednje seje sveta KS Loka podal odgovore na zastavljena
vprašanja .

Ad 4
Aktualni projekti in stanje razvoja v KS Loka

Uvodno obrazložitev so podali Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica; Zvone Košmerl ,
direktor Občinske uprave Občine Sevnica in Jurij Kuhar, višji svetovalec za komunalno
infrastrukturo na Občini Sevnica:
Krajevna skupnost je ožji del občine, zato mora biti njuno sodelovanje povezujoče. Primerno
je, da predsedniki krajevnih skupnosti redno prihajajo na občino, kjer se skupno definirajo
problemi in z dogovori poiščejo načini rešitev za njihovo realizacijo. Obveznosti in naloge
občine in krajevne skupnosti lahko razdelimo na več vsebinskih sklopov:
Ceste:
Na območju Krajevne skupnosti Loka je 27.724 m javnih poti, od tega 17.308 m asfaltiranih.
Javne poti, ki jih želi krajevna skupnost urediti, so daljši odseki na zahtevnem terenu . Občina
želi ta problem najučinkoviteje razrešiti , zato bi bilo primerno, da se strmi deli asfaltirajo,
ostali deli pa samo uredijo. Potrebna je stalna skrb in vsakoletno investiranje v javne poti,
plan obnove in financiranje je pristojnost krajevne skupnosti. Potrebno je zaključiti cestna
dela na Plešu in Gradišču , za kar je potrebno zagotoviti še precej finančnih sredstev, delno
jih planira tudi krajevna skupnost. Na državni cesti Loka - Sevnica, se bo letos urejal most
čez Črni potok, zgrajen bo rondo pri savskem mostu pri izvozu na cesto Boštanj - Sevnica ter
ureditev nadvoza v Šmarju. Uredila se bo tudi preglednost ceste na koncu Brega, saj je
odkup hiše ob cesti v zaključni fazi. V Loki se še vedno pojavlja problem pomanjkanja
parkirnih prostorov. če lahko krajevna skupnost zagotovi za ta namen prostor, bo občina
izvedla zarisanje parkirnih mest.
Urejenost kraja :
Na območju nekdanje sušilnice je prostor neurejen, na kar so bili lastniki že večkrat
opozorjeni. Dostopen je izvod gradbenega dovoljenja, iz katerega se da razbrati , če so
lastniki s svojim ravnanjem v prekršku. če so, je potrebno obvestiti pristojno inšpekcijsko
službo. O urejanju javnih površin se je potrebno dogovoriti z ekipo, ki deluje pod okriljem JP
Komunala Sevnica d.o.o ..
Vodooskrba :
Na vodovodu Radež se je, kljub rahli zamudi, že začelo priključevanje uporabnikov.
Objekti:
Objekti v krajevni skupnosti , ki so v lasti občine, se počasi obnavljajo . Tako je bila v lanskem
letu zamenjana streha na kulturni dvorani Loka , na podlagi dogovora s predsednikom KUD
Primož Trubar Loka, pa se dvorana lahko uporablja za splošne javne potrebe. Polovica
objekta Clann je bila prodana na dražbi , drugo polovico pa bo uredila Občina Sevnica , en del
bodo uporabljali gasilci za svoje potrebe. Na objektu, v katerem ima svoje prostore tudi
Krajevna skupnost Loka, bo potrebno zamenjati streho in preprečiti nadaljnje zamakanje ter
pospraviti nekdanje podstrešno stanovanje. Konec leta 2015 je na osnovi zakonskih določb
in Statuta Občine Sevnica vse premoženje krajevnih skupnosti prešlo na Občino Sevnica, ki
pa bo s pogodbam preneseno v upravljanje nazaj na krajevne skupnosti.
Včasih

se pojavi občutek , da se ne namenja sredstev iz občinskega proračuna za dobrobit
krajevnih skupnosti in njihovih prebivalcev. Vendar pa, čeprav se tega morda ne zavedamo ,
občina zagotavlja sredstva za otroško varstvo , za njihov prevoz, za varstvo starejših
občanov . Vsi si želimo razvoj svojega kraja , svoje krajevne skupnosti , vendar si je potrebno
narediti prioritetni načrt izvajanja s časovno (letno) dinamiko, kar je izredno pomembno v
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sedanjem obdobju , ko ni mogoče zagotoviti dodatnih državnih virov financiranja , saj država
ne razpisuje razpisov .
Občina Sevnica načrtuje odkup objekta na trgu v Loki , ki je v lasti podjetja Sadjarstvo Blanca
d.o.o., ni še dokončnih dogovorov o sprehajalni poti ob reki Savi ter o fitnesu na prostem ,
projekt obnove fasade na kulturnem domu je potrebno uvrstiti v proračun . Pri cestni
infrastrukturi je potrebno oceniti, koliko javnih poti je možno urediti s sredstvi krajevne
skupnosti, medsebojno je potrebno uskladiti ostale ureditve lokalnih cest in sanacije po
neurjih . Analiza je namreč pokazala, da je večina lokalnih cest asfaltiranih , težave se
pojavljajo na javnih poteh . Na področju vodooskrbe je vodovod Radež v takšni fazi , da se
bodo uporabniki na omrežje lahko pričeli priključevati v naslednjem tednu , priključnina bo
odvisna od velikosti objekta.
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, je bilo za območje krajevne skupnosti
Loka pripravljenih več variant in sicer: skupna čistilna naprava Loka - Račica, čistilna
naprava ločeno za Loko, čistilna naprava ločeno za Račice ter varianta , da se za naselje
Račica naredijo manjše čistilne naprave. V Loki bo potrebno narediti čistilno napravo zaradi
Trubarjevega doma upokojencev. Njena lokacija še ni znana , primerno bi bilo pripraviti
projektno dokumentacijo, da bi v primeru razpisa s strani Evropske unije, lahko kandidirali s
projektom .
Predsednik: Odpre razpravo .
V razpravi so sodelovali: Janko Metelko, župan , Milan Klenovšek , Peter Zupanc, Ludvik
Trebše, Zvone Košmerl , Doris Kosar.
Povzetek razprave :
Podan je bil predlog, da bi bil denar, ki ga je Občina iztržila s prodajo objekta Clann ,
namenjen za potrebe Krajevne skupnosti Loka. Z njim bi lahko uredili cesto na Plešu in
Gradišče . Za slednjo so v veliki meri sredstva prispevali domačini , manjka ji še asfalt.
Odgovorjeno je bilo, da je veliko operativnih problemov -želja , ki jih je potrebno rešiti , vendar
mora biti najprej volja v krajevni skupnosti : problem avtobusne postaje je bil rešen , ko je bilo
vzpostavljeno sodelovanje z občino ; projekt fitnes na prostem finančno ni pretirano zahteven ,
vendar je potrebno v domačen okolju najprej potrebno najti prostor, kjer bodo naprave stale;
enako velja glede postavitve ekološkega otoka .
Preverila se bo možnosti priklepa spodnjega Radeža na vodovod Radeža , kar ni del
osnovnega projekta, v letošnjem letu se bo zaključila investicija vodovod Jelša. Poudarjeno
je bilo, da vodooskrba v Loki ni urejana v skladu s Pravilnikom o pitni vodi in da vodovod ni v
najboljšem stanju. Pozna se, da se je Krajevna skupnost Loka odpovedala vključ i tvi v
projekte celostne vodooskrbe , ki so bili financirani iz evropskih sredstev. Potrebno je celovito
urejanje vodooskrbe. Izpostavljeno je bilo , da je voda na vodovarstvenem območju na Plešu
oporečna zaradi gnojenja na tem območju , opravi se preverba dejanskega stanja, je pa
vodovod v upravljanju vodovodnega odbora.
Postavljeno je bilo vprašanje , če se lahko krajevna skupnost javi na razpis za pridobitev
evropskih sredstev. Pojasnjeno je bilo , da ne, lahko samo v partnerstvu z občino . Občina se
je npr. nameravala javiti na razpis za pridobitev sredstev za ureditev kolesarske poti od Loke
do Slance, vendar to ni bilo izvedljivo , ker občina ni lastnica vseh parcel , po kateri bi
kolesarska pot potekala .
Izpostavljeno je bilo, da v lanskem letu ni bilo izvedena izgradnja plečnikov v Šentjurju na
Polju in na Bregu , na Podvinskem potoku ni predvidenih peskolovov, avtobusno postajališče
na Bregu ni dokončana v skladu z dogovorom . Ker je ob večjih prireditvah kulturna dvorana v
Loki premajhna , je bila podana pobuda za nov večnamenski prostor, po besedah
predlagatelja pobude idejna zasnova zanj že obstaja. Pojasnjeno je bilo, da je pri izgradnji
omenjenih plečnikov res prišlo do zamika zaradi pridobivanja dodatnih zemljišč in dodatnih
soglasij, saj Direkcija RS za infrastrukturo ne bo istočasno izvajala obnove ceste in bosta to
dva ločena projekta. Ko bo podrta hiša Knez na Bregu, se bo na tem delu izvajala razširitev
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ceste , načrtovana je tudi državna ureditev mostu v Črnem potoku. Lastnik vodotoka je
država , upravljavec pa je Agencija RS za okolje in ker ta potok ne poplavlja, ni prioriteta, da
se uredi.
Izpostavljena je bila problematika zaključevanja izgradnje omrežja širokopasovnega omrežja
na območju krajevne skupnosti ter dogovorjeno, da se aktivnosti izvedejo v skladu s
predhodnimi odgovori z izvajalcem, podjetjem GVO d.o.o.
Razprava je tekla še o lokaciji oddajnika GSM-R (projekt digitalnega železniškega radijskega
omrežja) v Loki ter o možnosti prestavitve lokacije.
Opozorjeno je bilo še na nesnago, ki ostane na obrežju reke Save v Šentjurju na Polju, ob
dvigu zapornic na hidroelektrarni Vrhovo . Predlagano je bilo, da ko se to ponovno zgodi, da
se stanje na območju primerno dokumentira ter posreduje na Občino Sevnica, da bo lahko
posredovala pri pristojnemu podjetju Savske elektrarne Ljubljana d.o.o ..

Predsednik: Zahvali se vsem prisotnim za sodelovanje na seji sveta.

Seja je bila

zaključena

ob 21 .15 uri.

Zapisala:
Blažka Fabjančič

[ ajevne skupnosti Loka:
o Metelko
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