KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 0313-0002/2017
Datum: 7.11.2017
ZAPISNIK
19. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v torek, 7.11.2017 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, Ludvik Trebše, Franja Strniša, Peter
Zupanc, Janko Metelko, Ljubomir Šinkovec, Milan Klenovšek.
Odsotni člani Sveta KS: Dejan Cesar (opr.), Albina Potočnik Guček.
Ostali prisotni:
Sevnica).

Božidar Beci (član OS), Marjetka Flisek (referentka za KS na Občini

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 8 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: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov 18. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. stanje oskrbe z vodo v Krajevni skupnosti Loka,
4. asfaltacije ceste Pinoza,
5. razno – prošnje, dopisi.

Ad 2
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Pregled sklepov 18. redne seje sveta in potrditev zapisnika z dne, 13.9.2017
Člani sveta so zapisnik prejeli kot gradivo skupaj z vabilom na sejo. Predsednik predlaga
razpravo glede na zapisnik prejšnje seje.
Člani sveta se strinjajo, da je potrebno povabiti na sestanek župana Občine Sevnica, da
krajanom Brega predstavi projekte ureditve parkirišča pri železniški postaji, kolesarske steze
in pločnikov. V evidencah je potrebno preveriti kako je urejeno plačevanje vodnega povračila
za vodovodni sistem na Bregu. V sistem obračunavanja vodarine se uvaja novega izvajalca.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 19. seje sveta KS Loka z dne 13.9.2017.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Stanje oskrbe z vodo v Krajevni skupnosti Loka
Predsednik člane sveta seznani, da se za vodooskrbo s čisto pitno vodo na Čelovniku išče
nov vir oskrbe, saj je bilo po izdelani analizi na izviru ugotovljeno, da voda ni primerna za
pitje brez prekuhavanja. Franja Strniša pove, da so vaščani obveščeni o ukrepih in vodo za
pitje prekuhavajo.
Predsednik člane sveta seznani, da je onesnažen tudi vodni vir pri Plešu. Za predmetno
onesnaženje so bile izvedene intervencije s strani pristojnih inšpekcijskih služb ter
prostovoljnih gasilskih društev Loka in Zidani most. V predmetnem primeru se bo ugotavljalo,
ali je prišlo do kaznivega dejanja zaradi polivanje gnojnice po travnikih.
V razpravi glede stanja vodooskrve v KS Loka so sodelovali vsi prisotni člani sveta in
predstavnik Občinskega sveta, ki so mnenja, da je nujno potrebno vzpostaviti evidenco vseh
vodnih zajetij in ugotoviti ali se le ta nahajajo na vodovarstvenih območjih. Občina Sevnica je
tista, ki mora skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica poskrbeti
za oskrbo krajanov s čisto pitno vodo.
Težava pri evidentiranju porabe porabljene vode predstavlja dejstvo, da vsi uporabniki
nimajo montiranih odčitevalnih števcev. Opaženo je bilo, da se na vodovodni sistem Loka
priključujejo gospodinjstva, ki niso o priključitvi seznanila KS Loka, ki je upravljavec
vodovoda.
Po razpravi člani sveta sprejmejo naslednji sklep, ki se posreduje županu Občine Sevnica.
SKLEP:
Svet KS Loka predlaga, da se prične z izdelovanjem projektne dokumentacija celostne
ureditve vodovodnega sistema na območju celotne krajevne skupnosti Loka, ki bi KS
Loka omogočil nemoteno in varno oskrbo vseh krajanov s čisto pitno vodo. Projektna
dokumentacija bi bila podlaga za pridobitev evropskih sredstev financiranja, ki se
obetajo v prihodnjih letih.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 4
Asfaltacija ceste Pinoza
Predsednik člane sveta seznani, da se bo najverjetneje realizacija asfaltacija ceste Pinoza
prestavile v proračunsko obdobje 2018. Krajevna skupnost Loka pri investiciji nima
finančnega vložka, ker spodnji ustroj financira uporabnik Pinoza sam, asfaltiranje pa Občina
Sevnica iz svojega proračuna.
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V razpravi so sodelovali Janko Metelko, Ludvik Trebše, Božidar Beci, Aleksander File, Doris
Kosar, Ljubomir Šinkovec.
Povzetek razprave:
Cestni odsek proti Pinoza je potrebno nujno urediti v delih na dveh klančinah (cca 500 m),
saj je sedaj onemogočeno redno zimsko vzdrževanje.
Javnih poti v KS Loka, ki so potrebne podobnih ureditev je zelo veliko, zato člani sveta na
župana naslavljajo naslednji sklep, saj vse ureditve javnih poti v KS Loka ne more financirati
iz svojega proračuna. Mnenje nekaterih članov sveta je, da kriteriji dodeljevanja sredstev
niso enakovredna za vse krajevne skupnosti v Občini Sevnica. Pri razpravi so se člani sveta
dotaknili tudi ureditev regionalne ceste na odseku na Bregu na mestu, kjer se je porušila
stara hiša.
Božidar Beci člane sveta seznani, da je v proračunu občine Sevnica za leto 2018 odkup
graščine.
SKLEP:
Svet KS predlaga županu Občine Sevnica, da se v proračunu Občine Sevnica zagotovi
več proračunskih sredstev za ureditev močno poškodovanih javnih poti in asfaltiranje
strmejših makadamskih klančin na območju KS Loka.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik članom sveta predstavi vloge delujočih društev v KS Loka. Po razpravi člani
sveta sprejmejo naslednji
Sklep 1:
 Prostovoljno gasilsko društvo Loka / prošnja za finančno pomoč za delovanje
društva→ prošnji se odobri v višini 200,00 EUR,


Prostovoljno gasilsko društvo Breg / prošnja za finančno pomoč za delovanje
društva→ prošnji se odobri v višini 200,00 EUR,



Kulturno, športno in turistično društvo »Blaž Jurko« Razbor / prošnja za
finančno pomoč za delovanje društva→ prošnji se odobri v višini 200,00 EUR
(društvo je oddalo dve vlogi),



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



Kulturno društvo Primož Trubar Loka / 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 300,00 EUR (ker je društvo že prejelo dotaciji v višini
200,00 EUR, v letu 2017 pa praznuje 20 obletnico, se 300,00 EUR odobri še
naknadno).
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
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Franja Strniša člane sveta opozori na močno luknjasto in razpokano cesto od Urgl Vere do
Mesosjedec Bojana. Predsednik odgovori, da je okrog predmetne ceste že govoril s
predstavnikom Občine Sevnica, ker smatra, da je poškodovano vozišče posledica plazenja,
zato gre v tem primeru za naravno nesrečo. Opravil se bo še en terenski ogled, da se izvede
postopek pridobivanja ponudb. Sanacijo je potrebno izvesti nemudoma, saj poškodbe
predstavljajo veliko nevarnost za voznike v prihajajočem zimskem času.
V nadaljevanju predsednik članom sveta predstavi prejete vloge krajanov za ureditve cest in
sicer Guna Jože in Slavi, File Robi in Mlinar Slavica, ki prosijo za nujno ureditev ceste
vključno z odvodnjavanjem do hišnih številk Radež 20a, 20 b in Radež 12.
S strani Franc Strajnarja je prispel dopis s predlogom ureditve nekategoriziranih poti Račica
– Mekote od odcepa Primožič, Derstvenšek. Doris Kosar ga glasno prebere. Predsednik po
predstavitvi vloge pove, da je za to cesto potrebno najprej izvesti postopek kategorizacije, v
naslednjem letu pa realizirati asfaltacijo do vodnega izvira.
Za ureditev javne poti je bila podana prošnja v imenu stanovalcev Račica 34 a, Račica 34 c
in Račica 36 b. Krajevno skupnost krajani naprošajo, da v naslednjem letu pristopi k ureditvi
javne poti v Spodnji Račici in sicer od hišne številke 34 a do hišne številke 36 b. Cesta je
namreč razpokana in na večjih delih vgreznjena, kar je posledica vožnje komunalnega vozila
za odvoz odpadkov.
Ljubomir Šinkovec pove, da so pridobljene izjave lastnikov zemljišč za ureditev ceste proti
Močilam. Izjave so priloga, ki se nanašajo na dopis, ki ga je na KS Loka naslovil Janez
Primožič, stanujočim Račica 19 b, prejetim na sedež KS dne, 13.9.2017. Izjave se oddajo v
knjiženje 7.11.2017. Kot vzrok za potrebno ureditev ceste navaja, da ob večjih nalivih priteče
z Močil ogromna količina vode, katerega odvodnjavanje večkrat ni možno preko obstoječih
jaškov. Nalivi s seboj prinašajo veliko količino peska, vejevja in listja. Sam je jaška večkrat
čistil sam, da material ne bi odnašalo naprej proti vasi. Mimo njegove stanovanjske hiše vozi
veliko osebnih in kmetijskih vozil, ki je izrazito povečan v sušnih obdobjih, saj krajani Račice
in Loke hodijo na Močile po vodo, tako pitno kot za zalivanje. Ker je cesta makadamske
izvedbe promet povzroča veliko dvigovanje prahu, zato prosi za asfaltiranje predmetnega
odseka ceste.
Glede problematike glede ureditve javnih poti poteka razprava, v kateri sodelujejo
predsednik, Božidar Beci, Ljubomir Šinkove. Mnenje razpravljajočih članov je, da sredstva za
urejanje cest v Občini Sevnica niso pravično porazdeljena.
Klenovšek Milan opozori, da je potrebno organizirati obrez žive meje (ciperes) pri mrliški
vežici na Razborju, saj so le-te zaraščene do višine šest metrov visoko.
Že pod točko Ad 2 je potekala razprava glede ureditve pločnikov, kolesarske steze in
parkirnih prostorov v kraju Breg. Po razpravi, kjer so sodelovali vsi prisotni člani, izglasujejo
naslednji sklep:
Sklep 2:
Svet KS Loka predlaga, da se župan Občine Sevnica v najkrajšem možnem času
udeleži delovnega sestanka na Bregu, na katerem bi predstavil projekt ureditve
pločnikov, kolesarske steze in parkirnih prostorov pri železniški postaj Breg.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Doris Kosar opozori, da je na zemljišču javnega dobra, na poti, ki vodi do reke Save, pri
stanovanjskem objektu Bizjak opaziti železno gmoto, ki gleda iz poti. Predsednik opravi
ogled terena.
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S strani Doris Kosar pride pobuda, da bi se pluženje izvajalo do objektov, kjer živi družina
Škotov, Franja Strniša pa predlaga, da se pluženje izvaja do objekta Čelovnik 17.
Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.
Seja zaključena ob 19.48 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko
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