KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 0313-0002/2017
Datum: 14.3.2017
ZAPISNIK
16. seje Sveta KS Loka pri Zidanem mostu, ki je potekala v torek 14.3.2017 s pričetkom
ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Janko Metelko, Ljubomir Šinkovec, Doris Kosr, Dejan Cesar,
Franja Strniša, Albina Potočnik Guček.
Odsotni člani Sveta KS: Peter Zupanc, Ludvik Trebše, Aleksander File, Milan Klenovšek.
Ostali prisotni: Božidr Beci, predstavnik Občinskega sveta, Marjetka Flisek, referentka za
krajevne skupnosti v občini Sevnica.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Janko Metelko, predsednik sveta KS Loka.
Predsedujoči je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta, kar pomeni, da je svet KS Loka sklepčen.
Predsednik: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu in odpre razpravo.
Ni razprave.
Predsednik: Predlaga sprejem dnevnega reda.
Sklep:
Svet KS Loka soglasno sprejme predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled sklepov 15. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2016,
4. Priprava na čistilne akcije v sodelovanju z društvi,
5. Razno – prošnje, dopisi.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 15. seje KS Loka
Predsednik je predstavil sklepe 15. redne seje sveta KS Loka. Ob pregledu zapisnika se je
razvila razprava, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani sveta KS Loka in predstavnik
občinskega sveta.
Povzetek razprave ob pregledovanju zapisnika:
−

Člani sveta so na 15. redni seji sprejeli sklep, da se vodovodni sistem Čelovnik poda v
upravljanje podjetju Komunala d.o.o. Sevnica. Do realizacije iz izvedbe upravljanja bo
preteklo še kar nekaj časa. Na Čelovniku se skliče sestanek s krajani oz. uporabniki
predmetnega vodovodnega sistema, da se dorečejo vse potrebne aktivnosti.

−

Predsednik člane sveta seznani z novostmi glede aktivnosti pri ureditvi potoka pri
Baumgartner Matjažu v Račici. Zadevo je v roke prevzela inšpekcijska služba RS
Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode Novo mesto. Od direkcije je
potrebno pridobiti soglasje za zacevitev potoka. Predsednik bo zadevo urejal pri pristojnih
službah za izdajo soglasja. Ureditev težav pri Baumgartner Matjažu se bo uredila z
izvedbo dveh odušnikov oz. vbetoniranih povoznih rešetk.

−

Ljubomir Šinkovec je na prejšnji seji izpostavil težavo oz. vprašanje oranja kmetijskih njiv
tik ob cestah in sicer ob cesti Račica proti železniškemu prehodu. S strani pristojnih služb
Občine Sevnica je bil podan odgovor:

−
−
−

5. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)
(prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste)
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na
objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala
varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo javne ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu javne ceste:
- puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi
napajališča za živali;
- nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost
prometa;
- postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali
poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
- nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali
onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
- postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
- namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
- odvajati odplake in druge tekočine;
- ovirati odtekanje vode;
4.
orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na
cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
5. na cestišču javne ceste:
- razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe,
nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
- puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
- onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
- vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko
orodje ter druge dele tovora.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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−

−

−

−

−
−

−

(3) Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste,
individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik
odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti
prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so
namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju
škodljivih emisij prometa na javnih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire
ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti
do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih
posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ za
ceste in upravljavca ceste. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih
ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati povzročitelj ovire
ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega
vzdrževanja ceste.
(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča javne ceste, ki so namenjene
kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila
najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik
mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka
parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila
je na teh površinah prepovedano. (delno razveljavljen)
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim,
drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim,
tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
1.000 eurov.
(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem
odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

Vsi člani sveta so mnenja, da se lastnika zemljišča pisno obvesti o zakonskih podlagah
oranja ter ga pozove, da sproži postopke, za postavitev odstranjenih mejnikov v prvotno
stanje. V primeru nesodelovanja se o prekršku obvesti Medobčinski inšpektorat - skupni
Prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica.
−

Poteka razprava o dodeljevanju sredstev društvom. Člani so mnenja, da društva, ki
prejemajo dotacije, oddajajo poročila o realizaciji svojega delovanja za preteklo leto.
Referentka za krajevne skupnosti člane sveta seznani, da so nekatere krajevne skupnosti
sprejele pravilnike o dodeljevanju sredstev društvom. Do naslednje seje se pripravi
osnutek pravilnika. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Loka se na podlagi sklepa s 15.
redne seje dodeli finančno pomoč takoj, ko bodo razpoložljiva sredstva na poslovnem
računu.

−

Do naslednje seje se pripravi analiza prihodkov in odhodkov pri dejavnostih oskrbe z
vodo in pokopališko dejavnostjo.

−

Izpostavljena je težava pri organizaciji pogrebne službe na pokopališču Razbor. O
težavah je predsednik že obvestil pristojne službe Komunale Sevnica. Predlaga se zbor
krajanov Razborja in Okroglic.

−

Razprava je potekala tudi glede ureditve pokopališke dejavnosti na drugih pokopališčih v
KS Loka. Pokopališče v Loki ni v lasti Krajevne skupnosti Loka ali Občine Sevnica
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temveč v lasti župnije. Za vzdrževanje predmetnega pokopališča skrbi krajanka Loke
(skrbi za zapuščene grobove, škropljenje pleveli,…).
−

Na Občini Sevnica je potrebno preveriti odgovor zaradi spolskega cestišča na regionalni
cesti Radeče – Loka.

SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 15. redne seje sveta KS Loka z dne 23.1.2017.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 3
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2016
Člani sveta so v gradivu prejeli dokumente zaključnega računa za poslovno leto 2016 iz
katerih je razvidna prihodkovna in odhodkovna stran zaključnega računa. KS Loka beleži na
strani prihodkov 104.467,03 EUR- ov, na strani odhodkov pa 107.250,70 EUR-ov. Presežek
odhodkov nad prihodki v višini 2.783,67 EUR-ov bo znižal poslovni sklad. Vsi podatki o
prihodkih in odhodkih tekočega lega so vključeni v proračun Občine Sevnica. Na dan
31.12.2016 je bilo odprtih za 25.812,13 EUR-ov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v
plačilo v letu 2017. Kratkoročna terjatev do kupcev znaša 6.909,57 EUR-ov.
Pri kratkoročnih terjatvah je potrebno preveriti neplačnike in v primeru nemoči izterjave
predlagati odpis starejših terjatev.
Pri točki je potekala razprava glede stroškov obračuna vodarin in grobnin. Člani sveta KS
Loka se strinjajo, da obračun vodarin in grobnin še naprej ureja Blažka Fabjančič preko
podjemne pogodbe. Potrebno bo opraviti popis vodomerov na vodovodnem sistemu Loka in
hkrati preveriti stanje števcev, da se vzpostavi evidenca iz katere bodo razvidna morebitna
popravila vodomerjev.
Na dan 1.1.2016 se je izvajala uskladitev premičnega in nepremičnega premoženja Občine
Sevnica, ki je bila s pogodbo o upravljanju nepremičnin in premičnega premoženja podana v
upravljanje Krajevni skupnosti Loka.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so se na 16. redni seji sveta KS Loka dne, 14.3.2017 seznanili z
dokumenti zaključnega računa KS Loka za leto 2016 in predlagajo občinskemu svetu,
da jih sprejme.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 4
Priprava na čistilne akcije v sodelovanju z društvi
Datum čistilne akcije še ni določen. Predsednik članom sveta predlaga sprejem sklepa za
pogostitev udeležencev čistilne akcije.
Referentka za krajevne skupnosti poda podatek, da so čistilne akcije organizirane prvo in
drugo soboto in nedeljo v mesecu aprilu 2017.
Predsednik pove, da je v nedeljo 19.3.2017 sestanek z društvi delujočimi v KS Loka na
katerem bo izpostavil organizacijo čistilne akcije. K sodelovanju pozove vse člane sveta. O
točnem datumu bodo obveščeni pravočasno. V Loki imajo namen počistiti hrib ob kapelici,
saj bodo v mesecu maju za krajane organizirane šmarnice.
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Člani sveta KS Loka sprejemajo sklep, da se ob čistilni akciji udeležencem zagotovi
pogostitev.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 5
Razno
Na sedež KS Loka je bila prejeta vloga za finančno pomoč Kluba borilnih veščin Sevnica.
Prošnji se ne odobri.
Doris Kosar je izpostavila križišče ob regionalni cesti št. R3-679 (neasfaltiran trikotnik -odcep
k Šmitu). Predsednik poda odgovor, da je o tem že govoril s predstavnikom Občine Sevnica,
ki je zavrnil možnost asfaltacije, saj bi se lahko na predmetnem odseku razvijale prevelike
hitrosti vožnje voznikov in bi to predstavljajo nevarnost za pešce in kolesarje v prometu ter
vključevanju v promet na regionalno cesto. Možna je cvetlična zasaditev.
V podvozu pod železniško progo Zidani Most - Sevnica, kjer je dostop do njiv oz. na most, ki
vodi proti Šmarčni, stoji ob večjem nalivu voda pod železniško progo. Zadevo je potrebno
primerno urediti.
S strani krajanov je bila izražena pobuda za postavitev svetilk javne razsvetljave ob JP
št.873392 do objekta Štavt na Bregu (od kapelice navzgor). Potrebno je podati v plan.
Izpostavljeno je vprašanje glede rušitve stanovanjske hiše na Bregu. G. Božidar Beci poda
odgovor, da bo hiša porušena do konca leta oz. v času asfaltacije mostu čez Črni potok, ki
se financira iz proračuna Direkcije RS za infrastrukturo.
Ljubomir Šinkovec poda pobudo za ureditev podstavkov za kontejnerje za smeti v Račici.
Predsednik bo obvestil predstavnico podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Ljubomir Šinkovec izpostavi, da je potrebno izvesti čiščenje oz. urediti regulacijo Močilskega
grabna v Račici.
Albina Potočnik Guček predlaga organizacijo krajevnega praznika. Predsednik pove, da že
potekajo dogovori s predstavnicami Kulturnega in turističnega društva Loka. Praznik bi
potekal v mesecu juniju v čast rojstva Primoža Trubarja in sicer v soboto in nedeljo 10 in 11.
junija. Prvi dan bi bila organizirana proslava, drugi dan pa poletna tržnica. Predsednik
predlaga dogodek kot je otvoritev ceste oz. druge investicije. Potekala je razprava, kjer so
sodelovali vsi prisotni. Predlaga se sodelovanje vseh društev delujočih v krajevni skupnosti
Loka. Potrebno je sprejeti pravilnik o organizaciji krajevnega praznika. Za pomoč se prosi
pristojne službe Občine Sevnica.
Izpostavi se neurejen oz. nepokošen travnik od OŠ Loka do železniške proge. Potrebno je
preveriti lastništvo nepremičnine in lastniku poslati dopis s prošnjo po ureditvi predmetne
nepremičnine.
Božidar Beci sprašuje zaradi dodelitve javnega delavca za urejanje javnih površin v KS Loka.
Predsednik pove, da bo Komunala d.o.o. Sevnica dodelila ekipo in določila termin za
urejanje javnih površin v KS Loka.
Predsednik člane sveta seznani, da bo otvoritev JP št. 827111, ki bo pri stanovanjskem
objektu Škerbiš 28. aprila 2017.
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Naslednja redna seja sveta KS Loka je predvidena v aprilu 2017.
Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko
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