KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 0313-0002/2017
Datum: 13.9.2017
ZAPISNIK
18. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v sredo, 13.9.2017 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Aleksander File, Doris Kosar, Albina Potočnik Guček, Janko
Metelko, Ljubomir Šinkovec, Franja Strniša.
Odsotni člani Sveta KS: Dejan Cesar (opr.), Peter Zupanc, Milan Klenovšek, Luka Trebše.
Ostali prisotni: 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 so bili prisotni 4 člani sveta KS, kar pomeni, da svet KS Loka ni sklepčen.
Predsednik: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu in odpre razpravo.
Ker na začetku seje svet KS ni sklepčen, se ne glasuje o sprejetju dnevnega reda. Ker je bil
predsednik seznanjen, da bosta dva člana sveta zamudila sejo, predlaga, da se seja vodi po
predlaganem dnevnem redu.
Predlagani dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov 17. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2018,
4. Določitev višine cene za vodarino na območju vodovodnega sistema Loka in Račica,
5. Obravnava rešitve na vodovodnem sistemu Čelovnik,
6. Določitev višine prispevka za priključitev na vodovodno omrežje in izdajo soglasja,
7. Informacije o izgradnji igrišča pri osnovni šoli (fitnes naprave), zaključku del na objektu
kulturnega doma (nabava vrat za toaletne prostore), asfaltacija pri igrišču na Bregu,
8. razno – prošnje, dopisi.
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Ad 2
Pregled sklepov 17. redne seje sveta in potrditev zapisnika z dne, 30.5.2017
Člani sveta so zapisnik prejeli kot gradivo skupaj z vabilom na sejo. Predsednik predlaga
razpravo glede na zapisnik prejšnje seje. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani sveta.
Predsednik člane sveta seznani o analizi pitne vode na vodovodnem sistemu Čelovnik. Ker
je bil rezultat analize neskladen s parametri, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi, so se na
Čelovniku pričele aktivnosti iskanja novega vodnega vira.
Referentka za krajevne skupnosti je vsem članom sveta po elektronski pošti poslala osnutek
pravilnika o dodeljevanju sredstev društvom. Člani sveta predlagajo, da bo potrebno
natančno opredeliti točkovanje na podlagi katerega se bo naredil izračun sofinanciranja
dodeljevanja sredstev društvom, ki delujejo v krajevni skupnosti Loka. V letu 2017 se
sredstva društvom razdelijo po trenutnem načinu dodeljevanja na podlagi prejetih vlog. Za
leto 2018 se oblikuje ustrezen pravilnik.
∗

Ob 17.15 se seji pridruži Ljubomir Šinkovec. Na seji je prisotnih 5 članov sveta.

Na prejšnji seji je bila predstavljena analiza prihodkov in odhodkov s področja pokopališke
dejavnosti in vodooskrbe. Prisotni člani sveta so mnenja, da postavka administrativnih del
predstavlja zelo velik strošek proračuna KS Loka.
Težavo pri ažurnem evidentiranju porabljene vode predstavlja dejstvo, da za popisovanje
odčitevalnih števcev ni zadolžene odgovorne osebe, saj ni nihče od krajanov pripravljen
sodelovati. Trenutno popisovanje števcev izvajata predsednik sveta in član sveta. Ljubomir
Šinkovec. Člani sveta sprejmejo pobudo predsednika, da se poišče pogodbenega izvajalca,
ki bi bil pripravljen kvalitetno in cenovno ugodno izvajati popisovanje odčitevalnih števcev in
vzporedno skrbeti za korespondenco pri obračunu vodarine. Osnutek pogodbe pripravi
predsednik in jo pošlje članom sveta v pregled in potrditev.
Predsednik na izpostavljeno vprašanje glede evidence najemnikov grobov pove, da se bo leta poskušala urediti do konca leta 2017.
Člani sveta ponovno opozorijo na problematiko državne ceste R3-679 zaradi nevarnega
drsnega odseka. Predsednik članom sveta predstavi dopis RS Ministrstva za infrastrukturo,
Direkcije RS za infrastrukturo, Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, kjer
je navedeno, da se na drsnem odseku začasno postavi signalizacijo, ki bo voznike
opozarjala na nevaren odsek. Ker signalizacija še ni urejena, se o tem obvesti pristojne
službe Občine Sevnica.
V nadaljevanju poteka razprava na temo javne razsvetljave v krajevni skupnosti Loka. Svet
KS podaja pobudo za postavitev 4 svetilk javne razsvetljave in sicer na Bregu pri Štavtu 3
svetilke in 1 svetilko pri objektu Clann. Potrebno bi bilo zgraditi javno razsvetljavo po
temačnem odseku na JP Podradež do Kranjčevič in Seljak.
Predsednik člane sveta seznani, da je v četrtek 14.9.2017 predviden sestanek z društvi, ki
delujejo v kraju Loka in osnovno šolo na tematiko organizacije krajevnega praznika. Praznik
naj bi bil v mesecu novembru. Praznik bo obeležen z uradno otvoritvijo prenovljenih
prostorov knjižnice, prenovljene kulturne dvorane v Loki in rekonstrukcijo ceste na Čelovniku.
Pri določitvi datuma je potrebno upoštevati dogodek, ki bo organiziran v izvedbi Trubarjevega
doma upokojencev Loka, ki letos obeležuje 70-letnico obstoja.
Pri organizaciji praznikov v prihodnjih letih, se bo k sodelovanju povabilo tudi društva, ki
delujejo po drugih vaških okrajih krajevne skupnosti Loka.
V nadaljevanju predsednik člane sveta seznani, da je izvedena asfaltacija na Bregu ob
igrišču. Doris Kosar opozori, da je potrebno pomesti križišče na Bregu pri igrišču zaradi
nevarnosti padcev kolesarjev. Zanima jo tudi kdaj se bo izvedla asfaltna ureditev okrog
avtobusne postaje na Bregu Predsednik pojasni, da je to planirano v sklopu projekta
rekonstrukcije regionalne ceste.
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∗

Ob 18.57 uri se seji pridruži Franja Strniša. Na seji je prisotnih 6 članov sveta. Svet
KS Loka je sklepčen.

Doris Kosar sprašuje v kakšni fazi so pogovori okrog košnje travnika pred Osnovo šolo Loka.
Predsednik člane sveta seznani, da je s strani vzdrževalca na Slovenskih železnic prejel
odgovor, da košnje ne bodo izvajali. Hkrati članom sveta poda v vednost, da je bil prisoten
na ogledu zaradi projekta umestitve pločnika pri železniški postaji na Bregu. Pri projektiranju
so nastale težave, zato realizacija izgraditve pločnika še nekaj časa ne bo mogoča.
V nadaljevanju poteka razprava glede točke Ad 4 zapisnika prejšnje redne seje sveta KS
Loka – Asfaltacija javnih poti v letu 2017. Predsednik člane sveta seznani, da je realizirana
asfaltacija JP Pleš (investicija v sodelovanju krajanov, krajevne skupnosti Loka in Občine
Sevnica), ureditev nekategorzirane ceste Štigl je predvidena v letu 2018 v sodelovanju
krajanov in investiranju iz proračuna Občine Sevnica ter proračuna KS Loka. Realizacija
ureditve JP Pinoza bo še v letu 2017, če bodo to dopuščale vremenske razmere.
Predsednik člane sveta seznani, da je kontaktiral z g. Skale Borisom. Zadeve okrog težav pri
ureditvi varnega priključka iz glavne ceste na njihovo so predvidene, da se rešijo v
prihodnjem letu.
Predsednik člane sveta seznani, da je bil izveden postopek javnega naročanja za dobavo
gramoza. Izbran je bil izvajalec Duraković Iztok s.p. iz Planine. Izvedba gramoziranja v
letošnjem letu ne bo mogoča, saj je bil v kamnolomu Žirovnica izveden inšpekcijski nadzor in
izdana odločba za zaprtje kamnoloma.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 17. seje sveta KS Loka z dne 30.5.2017.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 3
Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2018
Predsednik članom sveta predstavi gradivo predloga finančnega načrta za leto 2018, ki so ga
člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Planirani prihodki KS so v znesku 103.301,41 EUR in so
sestavljeni iz prihodkov od najemnin za poslovne prostore, prihodki od vodarin in grobnin ter
prejetih sredstev in občinskega proračuna za tekočo porabo in investicije. Odhodkovna stran
je oblikovana po postavkah podobno kot v letu 2017. Povečana je postavka za upravljanje in
tekoče ter investicijsko vzdrževanje cest v KS Loka in tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam. Predsednik je mnenja, da je potrebno v letu 2018 strmeti k cilju,
da se uredijo javne površine v centru Loka in posamezni deli javnih poti bolj naseljenih
območjih na Liscah, v Loki in na Bregu.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu se je na svoji 18. redni seji dne,
13.9.2017 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2018 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju člani sveta podajo mnenje, da je Krajevna skupnost Loka upravičena do
višjega financiranja, ker le-ta leži ob reki Savi in za območja ležeča ob reki Savi je znano, da
Občina Sevnica pridobiva iz tega naslova posebne prihodke.
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Ad 4
Določitev višine cene za vodarino na območju vodovodnega sistema Loka in
Račica
Predsednik uvodoma predlaga povišanje cene za vodarino za 25% z utemeljitvijo, da je
vzdrževanje vodovodnih sistemov izredno zahtevno in drago. Osnovna cena vodarine je 0,38
EUR. Temo poda v razpravo. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani sveta. V evidencah je
potrebno preveriti glede plačevanja vodnega povračilo, ki ga krajevni skupnosti zaračunava
Komunala d.o.o. Sevnica, predvsem za vodovodne sisteme Razbor, Breg, Šentjur na Polju,
Čelovnik. Uporabniki naštetih vodovodnih sistemov vodarino ne plačujejo na transakcijski
račun krajevne skupnosti, ker imajo zadevo urejeno na krajevno običajen način. Predsednik
predlaga sklic predstavnikov vseh vodovodnih odborov, ki delujejo v krajevni skupnosti Loka,
da se rešijo vsa aktualna vprašanja glede posameznih vodovodnih sistemov.
Med razpravo te točke, se je razvila razprava med predsednikom in Franjo Strniša okrog
vodovoda na Čelovniku, ki je zelo pereča tema pri delovanju sveta KS Loka. Ker je bila z
analizo pitne vode na vodovodu Čelovnik ugotovljena prisotnost fekalne bakterije E. coli, se
je predsednik skupaj s krajani odločil, da se poišče nov vir oskrbe s pitno vodo. Franja
Strniša je mnenja, da so da dela nepotrebna.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu sprejme sklep, da se cena vodarine
poviša za 15%.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Ad 5
Obravnava rešitve na vodovodnem sistemu Čelovnik
Predsednik še enkrat pove, da se išče nov vir pitne vode na vodovodnem sistemu Čelovnik.
Razvije se razprava, kjer sodelujejo vsi prisotni člani sveta KS. Ker je članica sveta Franja
Strniša mnenja, da vzorci, ki se jemljejo na odvzemnem mestu Urgl Ivan, niso zanesljivi,
podajajo člani sveta pobudo, da se naroči analizo vode v rezervoarju na izviru.
Ad 6
Določitev višine prispevka za priključitev na vodovodno omrežje in izdajo soglasja
Predsednik člane sveta seznani, da je glede določitve prispevka za priključitev na vodovodno
omrežje in izdajo soglasja vprašanje zastavil strokovni uslužbenki na Občini Sevnica, ki je
pooblaščena za izdajo odločb o komunalnem prispevku. Zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost kot
določa 80.člen ZPNačrt. Na vlogo investitorja ali pa po obvestilu Upravne enote Sevnica o
zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja Občina Sevnica investitorju kot zavezancu za
plačilo komunalnega prispevka izda odločbo. Komunalni prispevek mora zavezanec plačati
pred izdajo gradbenega dovoljenja oz. pred priključitvijo objekta na javni vodovod oz. javno
kanalizacijo. Predsednik je postavil vprašanje, če lahko del komunalnega prispevka, ki je
vezan na oskrbo z vodo, krajevna skupnost prejme v svoj proračun. Uslužbenka občinske
uprave pove, da za to ne obstajajo zakonske podlage. Pri obravnavi točke se razvije
razprava, ker so člani sveta seznanjeni, da so v preteklosti morali krajani pred izdajo
gradbenega dovoljenja krajevni skupnosti poravnati prispevek za priklop na vodovodno
omrežje. Ljubomir Šinkovec opozarja, da je potrebno slediti izvajanju novih priklopov, saj je
za le-te pooblaščena Komunala d.o.o.
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SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu sprejme sklep, da se novim
uporabnikom vodovodnega sistema zaračunava prispevek 800 EUR.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.

Ad 7
Informacije o izgradnji igrišča pri osnovni šoli (fitnes naprave), zaključku del na
objektu kulturnega doma (nabava vrat za toaletne prostore), asfaltacija pri igrišču na
Bregu
Predsednik člane sveta seznani, da fitnes naprave še niso postavljene. Člane sveta
povpraša glede mnenja, da bi krajevna skupnost nabavila nova vrata v kulturnem domu. Po
razpravi so člani sveta mnenja, da so vrata nujno potrebna. Albina Potočnik Guček je
zadolžena za pridobitev ponudb. Razprava je potekala tudi okrog lokacije postavitve fitnes
naprav, ki je s strani Občine Sevnica določena na območju Osnovne šole Loka. Prisotni člani
sveta podajajo pobudo, da se lokacija fitnes naprav prestavi ob tenis igrišču v Loki.
Ad 8
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik članom sveta predstavi vloge delujočih društev v KS Loka. Po razpravi člani
sveta sprejmejo naslednji
Sklep:
∗ Aktiv žena Loka / prošnja za finančno pomoč za delovanje društva→ prošnji se
odobri v višini 200,00 EUR,
∗

Aktiv žena Loka / prošnja za finančno pomoč za delovanje društva→ prošnji se
odobri v višini 200,00 EUR,

∗

Klub za vzgojo, pridelavo in predelavo čilijev, Čili klub Račica / prošnja za
finančno pomoč za delovanje društva→ prošnji se odobri v višini 200,00 EUR,

∗

Turistično društvo Loka / prošnja za finančno pomoč za delovanje društva→
prošnji se odobri v višini 200,00 EUR,

∗

Športno kulturno turistično društvo Breg / prošnja za finančno pomoč za
delovanje društva→ prošnji se odobri v višini 200,00 EUR,

Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Albina Potočnik Guček predlaga pogostejše seje sveta KS. Predsednik na pobudo predlaga
sejo v začetku oktobra 2017.
V nadaljevanju Albina Potočnik Guček predsedniku in članom sveta predstavi potrebna
opravila in investicije v mrliški vežici na pokopališču v Loki:
- urediti podest za postavitev žare in cvetličnih aranžmajev, ki naj bi bil raztegljiv zaradi
primera klasičnega pokopa s krsto,
- nabaviti prenosno mizo oltar za potrebe mašnika,
- nabaviti novo ozvočenje, ker obstoječe ni več zanesljivo.
Po razpravi na podano tematiko si člani sveta porazdelijo naloge, da se pridobijo ustrezne
ponudbe.
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Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.
Seja zaključena ob 20.45 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko
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