KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 0313-0002/2017
Datum: 30.05.2017
ZAPISNIK
17. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v torek, 30.05.2017 s
pričetkom ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Aleksander File, Milan Klenovšek, Doris Kosar, Albina Potočnik
Guček, Janko Metelko, Ljubomir Šinkovec, Ludvik Trebše, Franja Strniša.
Odsotni člani Sveta KS: Dejan Cesar (opr.), Peter Zupanc.
Ostali prisotni: Zdenka Dernovšek (članica Občinskega sveta), Marjetka Flisek (referentka
za KS na Občini Sevnica).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Janko Metelko, predsednik sveta KS Loka.
Predsedujoči je uvodoma pozdravil vse navzoče člane sveta in goste.
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.
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 16. redne seje sveta in potrditev zapisnika z dne 14.3.2017,
3. določitev višine prispevka za priključitev na vodovodno omrežje in izdajo soglasja,
4. asfaltacije javnih poti v letu 2017,
5. razno – prošnje, dopisi.
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Ad 2
Pregled sklepov 16. redne seje sveta in potrditev zapisnika z dne 14.3.2017
Predsednik: Odpre razpravo o zapisniku in uvodoma pove, da sestanek zaradi ureditve
upravljanja vodovodnega sistema Čelovnik še ni bil realiziran, ker se bo počakalo na rezultat
analize pitne vode.
 19.14 se seji pridruži član sveta Milan Klenovšek. Na sej prisotnih 7 članov sveta.
Postopek za izdajo vodnega soglasja za Baumgartner je v postopku. Člani sveta so
obveščeni z določbami Zakona o cestah glede oranja v varovalnem območju javne ceste.
Predsednik je govoril z lastnikom njive, ki je izvajal oranje njive neskladno z zakonom.
Lastnik je obljubil, da bo lego odstranjenih mejnikov vzpostavil v prvotno stanje, ko bo požel
pridelek. V primeru nesodelovanja se bo o prekršku obvestilo skupni prekrškovni organ
občinskih uprav.
Na Občini Sevnica so pripravili osnutek pravilnika za dodeljevanje sredstev društev, ki
delujejo v Krajevni skupnosti Loka. Osnutek se v pregled pošlje vsem članom sveta po
elektronski pošti, da se o njegovi vsebini razpravlja na naslednji seji sveta.
Referentka za krajevne skupnosti je na podlagi finančnih evidenc za leto 2016 pripravila
analizo prihodkov in odhodkov s področja pokopališke dejavnosti in vodooskrbe. Iz evidence
pokopališke dejavnosti je ugotovljeno pozitivno stanje v znesku 2.411,11 EUR. Odhodki oz.
stroški na pokopališčih so znašali: poraba električne energije 1.371,21 EUR, vodarina 20,54
EUR, odvoz odpadkov in odpadnih sveč 2.405,78 EUR, tekoče vzdrževanje pokopališča
3.670,21 EUR, obračun stroška tajnice, ki vodi obračunsko stanje 1.219,40 EUR. Na strani
prihodkov je zabeležena realizacija od pobranih grobnin 10.245,41 EUR in uporabe mrliške
vežice 852,84 EUR.
 Ob 19.19 se seji pridruži članica sveta Albina Potočnik Guček. Na seji prisotnih 8
članov sveta.
Na področju vodooskrbe je ugotovljeno negativno stanje v znesku 2.081,00 EUR. Odhodki, ki
so beleženi na področju vodooskrbe so: poraba električne energije 979,10 EUR, tekoče
vzdrževanje vodovodnega sistema 22.042,20 EUR, stroški poštnine in pisarniškega
materiala 1.742,61 EUR, obračun tajnice, ki vodi obračunsko stanje 4.877,60 EUR. Na strani
prihodkov je beležena realizacija v znesku 31.865,65 EUR.
Iz evidence odprtih terjatev iz naslova grobnin na dan 30.05.2017 je izkazano za 6.647,27
EUR odprtih terjatev in sicer iz leta 2005 v znesku 1.732,42 EUR, iz leta 2013 v znesku
1.161,26 EUR, iz leta 2014 v znesku 1.157,29 EUR, iz leta 2015 v znesku 1.395,10 EUR, iz
leta 2016 v znesku 1.201,20 EUR.
V razpravi sodelujejo vsi prisotni člani sveta.
Povzetek razprave:
Potrebno je vzpostaviti ažurirano evidenco najemnikov grobov, saj je bilo opaženo, da se
veliko položnic vrača nazaj na sedež krajevne skupnosti, ker naslovniki niso znani, so
preminuli ali preseljeni. Predsednik člane sveta seznani, da bo Občina Sevnica v mesecu
avgustu pripravila nov Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne
dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica skladno z
Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je bil sprejet v septembru 2016.
Razpravljajoči člani podajo pobudo, da tajnica neplačnikom grobnin pošlje opomine za
zapadla plačila. Seznam neplačnikov se predstavi članom sveta. Prav tako se pripravi
poimenski seznam odprtih terjatev iz naslova vodarin.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so na 17. redni seji sveta KS Loka sprejeli sklep, da se odpišejo
zapadle terjatve iz naslova grobnin iz leta 2005 v znesku 1.732,42 EUR.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
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Sklep sprejet.
V KS Loka od maja 2017 za urejanje javnih površin skrbi delavec dodeljen s strani Komunale
Sevnica cca 10 dni na mesec. Predsednik člane sveta pozove k sodelovanju, da javljajo
potrebe urejanja javnih površin po posameznih območjih. Albina Potočnik Guček izpostavi,
da je potrebno očistit muldo ob cesti od Mlinarja proti Kosmu.
Izvaja se popisovanje odštevalnih števcev na območju vodovodnega sistema Loka, ki pa je
oteženo, saj večina števcev ni urejenih skladno s predpisi. Popis izvajata predsednik in
Ljubomir Šinkovec.
Predsednik člane sveta seznami s problematiko republiške cesta Radeče-Breg. O
problematiki je seznanjena tudi služba Občine Sevnica. Člani sveta podajo pobudo, da se
postavi prometna signalizacija (omejitev hitrosti) in postavitev obcestnih ogledal.
Ponovno se izpostavi težava zastajanje vode v podvozu pod železniško progo. Predsednik
predlaga, da se ob zastoju vode pripravi slikovno gradivo, ki se pošlje pristojnim službam
Občine Sevnica.
Predsednik člane sveta pozove, da pripravijo popise za izvedbo javne razsvetljave ob javni
poti pri Štavtu. Svetilke je potrebno podati v plan.
V spodnji Račici pri objektu Racman še niso postavljeni kontejnerji za odpadke. Obvestiti
Komunalo Sevnica.
Ljubomir Šinkovec bo pripravil popis del za čiščenje potoka v Račici.
Predsednik člane sveta seznani, da so bile glede pobude organizacije krajevnega praznika v
juniju na dan rojstva Primoža Trubarja ocenjene zelo negativno. Predlaga se ustanovitev
odbora za organizacijo krajevnega praznika. O pobudah je smiselno sodelovati s krajani in
delujočimi društvi v KS Loka.
Luka Trebše izpostavi obisk župana, ki bi v juniju opravil obisk na območju kraja Breg in
Šentjur na Polju, kjer bi se krajanom predstavila trasa pešpoti in kolesarske steze. Z njegove
strani je postavljena pobuda postavitve plana za izvedbo asfaltacije terena ob igrišču v izmeri
cca 150 m3. Člani sveta pobudo podprejo.
Doris Kosar ponovno izpostavi nepokošen travnik pod Osnovno šolo Loka. Predsednik bo
telefonsko seznanil predstavnika Slovenskih železnic o izpostavljeni problematiki.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 16. seje sveta KS Loka z dne 14.3.2017
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Določitev višine prispevka za priključitev na vodovodno omrežje in izdajo soglasja
Predsednik člane sveta seznani, da sta na sedež krajevne skupnosti prispeli dve prošnji za
priključitev na vodovodno omrežje. Ker Krajevna skupnost nima sprejetega posebnega
pravilnika, predlaga, da člani sveta sprejmejo višino prispevka za priključitev na vodovodno
omrežje.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani sveta.
Povzetek razprave:
Ker si člani sveta niso enotni glede plačila prispevka priključitve na vodovodno omrežje oz.
niso seznanjeni z Odlokom o komunalnem prispevku Občine Sevnica, je potrebno zadevo
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preveriti pri pristojnih službah Občine Sevnica. Mnenje članov je, da bi krajani, ki se na novo
priključujejo na vodovodno omrežje, prispevali denarni prispevek, saj ima krajevna skupnost
kot upravljavec vodovoda določene stroške. Opaženo je bilo, da so bile novogradnje
izvedene in priklopljene na vodovodno omrežje brez obveznosti pridobitve soglasja Krajevne
skupnosti Loka.
Razprava je potekala tudi na temo vodovodnega sistema Čelovnik, pri kateri so deljena
mnenja glede upravljanja. Pri Jošku Smešnik je potrebno preveriti kako je urejen odštevalni
števec. Strošek električne energije za oskrbo vodovodnega sistema Čelovnik je dokaj visok,
saj vsakomesečno znaša cca 43,00 EUR. V arhivu obstajajo podatki glede dogovora o
plačilu električne energije za predmetni vodovod. Potrebno je preveriti arhiv zapisnikov.
Ad 4
Asfaltacije javnih poti v letu 2017
Predsednik člane sveta seznani s predvidenimi investicijami javnih poti v KS Loka.
Predvidena je asflatacija JP Pleš v dolžini 300 m, cesta Štigl (ni kategorizirana), v dolžini
200 m, JP Pinoza v dolžini 200 m.

Ad 5
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik članom sveta predstavi vlogo Skale Borisa, ki ima težave pri zavijanju iz glavne
ceste na njihovo (odcep Slap), če se pripelje iz smeri Radeč. G. Skale prosti svet krajevne
skupnosti za preučitev možnosti, da bi se odcep varno in strokovno uredil.
Vlagatelj bo prenovo cestišča investiral sam, krajevna skupnost nastopi kot posrednik pri
lastniku sosednjega zemljišča za odstop le tega v posodobitev javne poti (ureditev perečega
ovinka).
Albina Potočnik Guček sprašuje kako je z ureditvijo za posip posmrtnih ostankov na
pokopališču. Predsednik pove, da se vloga za dovoljenje posreduje na Občino Sevnica.
Krajevna skupnost kot upravljavec mora zagotoviti označen prostor za posip.
File Aleksander izpostavi, da je potrebno preveriti, ali je bila prejeta vloga AKŽ Loka, saj je
seznanjen, da je bila vloga s strani AKŽ poslana že v februarju 2017, obravnavana pa še ni
bila.
Predsednik članom pove, da je na sedež krajevne skupnosti prejetih več prošenj krajanov
glede odobritve dovoza gramoza, ki še niso bile obravnavane. Predvideva se 15 kamionov
peska (Fon Radoš, Gunat Jožef, vaščani zaselka Lisce, Štigl Peter, Sočič do vikenda, Anton
Šeško do vikenda, Jenčič - Prosenc). Potrebno je pripraviti podatke za postopek javnega
naročila. Prej je potrebno preučiti likvidnost proračuna krajevne skupnosti.
Prejeta je prošnja Dobovšek za postavitev obcestne odbojne ograje.
Aleksander File izpostavi cesto od Žirovnice proti kapelici, ki je uničena zaradi prevozov
peska iz kamnoloma. Predsednik pove, da je o zadevi je obveščen župan. Člani sveta
predlagajo, da se pisno z dopisom o problematiki seznani Rada Gobca, predstavnika Občine
Sevnica.
V nadaljevanju poteka razprava o ureditvi pravično vzpostavljenega sistema gleda plačila
vodarine. Mnenja so deljena, na eni strani uvedba pavšala, na drugi strani montaža števcev
v vsakem objektu.
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Predsednik bo pripravil oceno stroškov vzdrževanje vodovodnega sistema.
Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.
Seja zaključena ob 20.55 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

5

