KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 0313-0002/2018
Datum: 1.2.2018
ZAPISNIK
20. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v četrtek, 1.2.2018 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Aleksander File, Milan Klenovšek, Luka Trebše, Albina Potočnik
Guček, Janko Metelko, Ljubomir Šinkovec, Franja Strniša.
Odsotni člani Sveta KS: Dejan Cesar (opr.), Peter Zupanc (opr.), Doris Kosar (opr.)
Ostali prisotni: Srečko Ocvirk (župan Občine Sevnica), Zvone Košmerl (direktor občinske
uprave), 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 19. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. pregled realiziranih projektov in planiranih investicij na območju KS Loka pri Zidanem
Mostu,
4. seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2017,
5. stanje oskrbe z vodo v Krajevni skupnosti Loka,
6. razno – prošnje, dopisi.

Ad 2
Pregled sklepov 19. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Člani sveta so zapisnik prejeli kot gradivo skupaj z vabilom na sejo. Predsednik predlaga
razpravo glede na zapisnik prejšnje seje.
Predsednik pojasni, da se nekatere zadeve zapisane v zapisniku še urejajo. To se nanaša
predvsem na evidentiranje uporabnikov in porabo pitne vode za vodovodni sistem Loka.
Izvajanje storitev obračuna vodarine je s 1.1.2018 prevzel Skušek Dušan s.p. Nujna realizacija
sanacije cestnega odseka proti Pinoza, ki je bila predvidena v letu 2017, je prestavljena v
proračunsko obdobje 2018.


Ob 18.06 se seji pridruži Aleksander File. Na seji je prisotnih 7 članov sveta.

Predsednik in Franja Strniša izpostavita težave na makadamski cesti Žirovnica – Čelovnik, saj
le-ta močno poškodovana. Močnejše poškodbe se kažejo prav sedaj, ko se na tej cesti odvija
promet težkih vozil za spravilo lesa. Razpravi se pridružita tudi župan in direktor, ki svetu KS
svetujeta, da se glede tematike poda prijava na policijsko postajo zaradi pripomb krajanov
glede uničevanja javne lastnine. S preiskavo se bo ugotovilo kdo je odgovoren za nastale
poškodbe cestišča in za sanacijo-le tega.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu sprejme sklep, da se izvajanje
aktivnosti na cesti Žirovnica – Čelovnik, ki povzročajo poškodbe cestišča prijavijo na
Policijsko postajo Sevnica, da le-ta poda ugotovitve glede skladnosti izvajanja prometa
z aktualno zakonodajo.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Aleksander File pove, da ga je klicala ga. Guna glede vložene prošnje na KS Loka, ki je bila
obravnavana že na prejšnji seji. Župan pove, da je potrebno preveriti status ceste in
uporabnikov.
Živa meja pri mrliški vežici Razbor je obrezana.
Predsednik je preveril zemljišče javne poti, ki vodi do reke Save in podal, da železne gmote ni
opazil in da je pot ustrezno urejena.
Na izpostavljeno problematiko prejšnje segle glede pluženja do objektov, kjer živi družina
Škotov in do objekta Čelovnik 17 je potekala razprava o načinu izvajanja zimske službe, v
kateri so sodelovali vsi prisotni člani sveta in župan. Razprava se je nadaljevala o izvajanju
zimske službe tudi na ostalih posameznih kritičnih odsekih. Župan je mnenja, da lokalna
skupnost pri izvajanju zimske službe upošteva Pravilnik o rednem vzdrževanju cest
nadstandardno. Članom sveta predlaga, da podajo sorazmerno stališče za zagotavljanje
primerne prevoznosti poti.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 19. seje sveta KS Loka z dne 7.11.2017.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

Ad 3
Pregled realiziranih projektov in planiranih investicij na območju KS Loka pri
Zidanem Mostu
Predsednik člane sveta seznani, da so se v letu 2017 izvedle: sanacija javne poti Račica –
Oder, vključno z ureditvijo brežin, propustov in asfaltacijo v dolžini 700 m, izvedena je bila
utrditev ceste z asfaltacijo Gradišče v dolžini 950 m, sanacija ceste ob igrišču na Bregu, in
sanacija v obliki zemeljskih del na odseku ceste Zevnikar – Štigl v dolžini 600 m, 300 m pa
se predvideva realizirati v prihodnjem letu. Prav tako je v letu 2018 predvidena ureditev
cestnega odseka proti Pinoza. V letu 2017 so bili obnovljeni vodohrani, na pokopališčih je
bilo poskrbljeno za primerno vzdrževanje. Potrebna je ureditev ceste v Račici proti
vodohranu, ureditev ceste pri osnovni šoli, ureditev stopnic na trgu, ureditev pločnika pri
kulturnem domu, ureditev peskolova na potoku Raščica pri Baumgartnerju, čiščenje jarka
pri ribniku. Ker so vse potrebne izvedbe pogojene s finančnimi sredstvi, predsednik pozove
k razpravi župana Občine Sevnica.
Župan pozdravi vse člane sveta. Uvodoma pove, da je KS Loka uresničila veliko
zastavljenih ciljev, tako s sredstvi proračuna krajevne skupnosti kot tudi s pomočjo sredstev
iz proračuna Občine Sevnica. Asfaltiranih je bilo kar nekaj odsekov cest, primanjkljaj nastaja
na kritičnih odsekih cest, kjer sta na daljšem odseku samo eno ali dve gospodinjstvi.
Župan v nadaljevanj predstavi aktivnosti, ki bodo v korist in razvoj celotni krajevni skupnosti:
-

Za pričetek izvajanja aktivnosti ureditve pločnikov Breg-Šentjur je vse usklajeno,
pridobljena so soglasja latnikov zemljišč, z Slovenskimi železnicami je potrebno
zaključiti dogovor glede ureditve parkirišča.

-

Z Direkcijo RS za infrastrukturo potekajo intenzivni pogovori za rekonstrukcijo državne
ceste. Potrebno je določiti meje med državno cesto in privat zemljišči, saj je cesta
potrebna širitve z ureditvijo bankin in asfaltacijo. V sklopu ureditve obstaja tudi projekt
ureditve križišča na odseku, kjer je porušen odkupljen objekt, ureditev križišča niso
potrdili.

-

Na objektu gasilskega doma na Bregu so predvideni posegi ureditve z zamenjavo
stavbnega pohištva. V petletnem planu Gasilske zveze je predvidena zamenjava
starejšega kombija z novim.

-

Ureditev ceste v Račici je potrjena v državnih planih.

-

Na pobudo krajevne skupnosti in s sodelovanjem predsednika je odkupljen
stanovanjski objekt Loka 91. Odkupljene so tudi vse potrebne parcele za ureditev
križišča proti Radežu. V letu 2018 se predvideva delna izboljšava cestnega priključka,
saj je le-ta zelo ozek.
V planu nabave Občine Sevnica so objekti Sadjarstva Blanca. Dinamika odkupa je
odvisna od cenitve objektov.
Predvidena je nabava zemljišč od župnije in sklada kmetijskih zemljišč za izgradnjo
čistilne naprave. Člane sveta pozove, da se opredelijo glede projekta »Kanalizacija in
čistilna naprava Loka«. Za razbremenitev prometa po dosedanji cesti, ki vodi do
predvidene izgradnje čistilne naprave, bi bilo pametno razmisliti o gradnji nove javne
poti širine 3 m. Ker trenutno ni na voljo odprtih razpisov za sofinanciranje čistilnih naprav
dimenzij, ki je predvidena v Loki, se bodo aktivnosti nadaljevale z odkupi potrebnih
zemljišč.
V letu 2017 je bil prenovljen kulturni dom v Loki. V 2018 so predvidene še manjše
posodobitve. Člane sveta pozove, da razmislijo kako omogočiti kvalitetno sorazmerno
rabo kulturnega doma vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji.
Člane sveta pozove k razmisleku glede možnosti prestavitve sedeža Krajevne skupnosti
Loka zaradi racionalizacije stroškov. Glede na aktivnost oz. delovanje krajevne

-

-
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-

skupnosti bi bilo smiselno uporabljati in vzdrževati manjši prostor, v objektu sedanjega
sedeža KS pa je eden izmed predlogov ureditev dveh stanovanj. Na objektu bo potrebno
v prihodnjih letih zamenjati dotrajano streho.
Dostopnost posipnega materiala za izvajanje zimske službe je boljša, saj je le-ta
deponiran v Loki. Članom sveta župan poda v razmislek organizacijo izvajanja zimske
službe z GPS sledilniki, ki jih izvajalci zimske službe lokalnih cest že uporabljajo.
Na področju vodooskrbe je bil v letu 2017 dodelan vodovodni sistem na Radežu, ki je v
letu 2018 zaradi interesov predviden za nadaljevanje.
Občina Sevnica pripravlja projekt celostne ureditve vodovodnih sistemov v Občini
Sevnica katerega ocenjena vrednost znaša 2 milijona EUR-ov. V letu 2018 so sredstva
namenjena projektiranju, v letih 2019 in 2020 pa za realizacijo projekta za ureditev
primarne vodovodne mreže. Realizacija projekta bi pozitivno vplivala na področju KS
Loka, kjer je bilo že večkrat izpostavljeno, da so nekateri vodovodni sistemi že dotrajani
in njihovo vzdrževanje predstavlja prevelik strošek za proračun krajevne skupnosti.
Vršilo se je odpiranje ponudb vezano na razpis za izbor izvajalcev gradbenih del za
nizke gradnje. Na razpis se je prijavilo 17 izvajalcev, katerim se bodo oddajale
posamezne ponudbe za izvedbo gradbenih del na posameznih odsekih cest.
Predhodno je potrebno pripraviti popis del z oceno vrednosti in z izbranim izvajalcem
podpisati ustrezno pogodbo oz. naročilnico, kjer se natančno navede rok dokončanja
del. V času izvedbe je potrebno spremljati realizacijo in spoštovati dogovorjene roke.
Po izvedenih delih je potrebno realizacijo pregledati in plačati v zakonskih rokih.
Občina Sevnica s svojimi finančnimi sredstvi sodeluje pri ureditvi javnih poti zaradi
naravnih nesreč (razni usadi in udori). V letu 2018 je krajevni skupnosti zagotovljena
pomoč pri ureditvi dela odsekov javnih poti proti Pinoza in Štigl.
Dolgoročno je predviden razvoj za rekreacijske namene, saj je pridobljeno soglasje za
ureditev povezovalne poti ob Savi in sicer od Loke proti Šentjurju na Polju. Projekt bodo
izvedle Savske elektrarne Ljubljana. Pri načrtovanju rekreacijskih površin je potrebno
uskladiti interes, predvsem s strani društev.
Na delu objekta Clann, ki je ostal v lasti Občine Sevnica se bodo v zgornjih prostorih
uredili prostori za potrebe arhiva, spodnji prostori pa so namenjeni za skladiščenje
opreme civilne zaščite. V kolikor bi krajevna skupnost izkazala potrebe po koriščenju
prostorov, se sklene dogovor z Občino Sevnica. V Clannu je deponiran posipni material
za potrebe lažjega izvajanja zimske službi na območju KS Loka. Župan pozove člane
sveta, da razmislijo o potrebah po prostorih za delovanje krajevne skupnosti in društev
v objektu Loka 51 v smislu racionalizacije stroškov upravljanja objektov, saj so le ta v
breme proračuna Občine Sevnica in Krajevne skupnosti Loka. Župan meni, da bi bila
primerna ureditev dveh stanovanj.

Besedo prevzame direktor, ki pove, da živimo v veliki občini in v takšni je za sorazmerni
razvoj zelo pomembna sorazmerna raba proračunskih sredstev, ki pomembno vpliva na
kvalitetno bivanje občanov. Proračuni so vsako letno likvidni. Vse zastavljen naloge se
izvedejo, tako na področju infrastrukture kot pri zagotavljanju izvajanja obveznih nalog
občine preko ustanovljenih javnih zavodov kot so zagotavljanje javne osnovne šole, javnega
vrtca in mreže javnega zdravstva, zagotavljanje izbirnih socialnih javnih služb, skrbi za
domsko oskrbo starejše populacije, skrbi za razvoj na področju kulture, športa in mladinskih
dejavnosti.
Sodelovanje krajevne skupnosti za izboljšavo kvalitete bivanja krajanov se vrši na več
področjih in večimi partnerji (občinske investicije, državne investicije). Pomembno vlogo pri
načrtovanju aktivnost predstavlja nabor prioritetnih projektov, ki se jih ob pravem pristopu
tudi realizira. Strateško so pripravljeni tudi nekateri dolgoročni projekti.

Po končani predstavitvi župana in direktorja se jima predsednik zahvali in odpre razpravo.
Predsednik meni, da je na strani sveta KS, da določijo prioritete potrebnih ureditev in
investicij tudi na letni ravni.
Milan Klenovšek poda vprašanje ali se lahko v prihodnje pričakuje povečano financiranje
krajevnih skupnosti. Izpostavi vzdrževanje vodovoda na Jevši, saj je le-ta trenutno na
bremenu uporabnikov.
Župan pove, da je vodooskrba aktualna tema. Skladno z zakonodajo je občina tista, ki je
odgovorna za vodooskrbo njenih prebivalcev. V zakonu so opredeljeni možni načini
vodooskrbe in sicer zasebni vodovod (do 5 gospodinjstev), vodooskrba 50 gospodinjstev
mora biti nadzorovana, za vodooskrbo nad 50 gospodinjstev pa mora imeti ta status
javnega vodovoda, katerega upravlja ustrezno javno podjetje oz. koncesionar. Občina
Sevnica je k realizaciji zakonodaje pristopala postopoma, tako do so nekateri vodovodni
sistemi v prehodnem obdobju, ki jih še upravljajo vaški odbori. Na teh vodovodih je cena
pitne vode za uporabnike nižja kot v javnih sistemih, vendar je potrebno vedeti, da je to
posledica izčrpavanja amortizacije sistemov. Čez čas se to pokaže v pomankanju virov za
posodabljanje in obnovo vodovodnih sistemov. Za nek preskok so se vodovodni sistemi na
nekaterih območjih občine posodobili z evropskimi sredstvi. Vodooskrbni sistem Jevša ima
vodno pravico, v prehodnem obdobju so bile izdelane manjše posodobitve z montažo
povezovalne cevi. Nastali stroški, ki so se trenutno pojavili, bremenijo uporabnike, ker
vodovodni sistem ni v upravljanju Komunale d.o.o. V prihodnosti je proces zasnovan tako,
da se bodo vse posodobitve in obnovitve sprojektirale, kajti le-tako bo prišlo do realizacije.
Nastalo aktualno težavo bo potrebno rešti operativno z dogovorom.
Luka Trebše sprašuje ali je možna izdelava kalkulacije cene pitne vode, če vodovodne
sisteme v upravljanje prevzame Komunala d.o.o.
Župan pojasni, da je cena vodarine enaka po celotnem območju Občine Sevnica. Sklep o
ceniku oskrbe s pitno vodo je sprejel občinski svet in je javno objavljen. V primerih prehoda
upravljanja vodovodnega sistema se določi prehodno obdobje, v katerem se uredijo dela,
ki so potrebna za nemoteno delovanje sistemov (graditev zunanjih vodomernih jaškov,
morebitna zamenjava vodomernih števcev, prevzemni zapisnik). Obstoječi uporabniki, ki so
v sistemih vaških vodovodov pri prevzemu niso zavezanci za plačilo komunalnega
prispevka, vsi na novo priključen pa imajo obvezo plačila komunalnega prispevka. Trenutna
težava je v zagotavljanju virov za gradnjo oz. posodabljanje vodooskrbne mreže. To se
kaže tudi na vodovodnem sistemu Radež, kjer je interesa več kot finančnih zmožnosti. Pri
projektiranju projekta dolgoročne celovite oskrbe z vodo, župan prosi za sodelovanje tudi
svet krajevne skupnosti.
Luka Trebše sprašuje kdaj se bo projekt terminsko izvajal
Župan pojasni da gre pri projektu za dogovor za razvoj regij v katerem je Občina Sevnica v
letih od 2018 do 2021 vključena s 5 milijonov EUR-ov na treh programih in sicer oskrba s
pitno vodo, ravnanje z odpadno vodo ter ureditev poslovnih con. Do konca meseca oktobra
2018 je potrebno oddati projektno dokumentacijo in investicijski program.
Luka Trebše sprašuje ali je v tem dogovoru vključena tudi izgradnja čistilne naprave v Loki.
Župan odgovori, da bo potrebno za izgradnjo čistilne naprave v Loki zagotoviti druge vire
financiranja, saj se iz evropskih sredstev financirano samo večje čistilne naprave, ki štejejo
nad 2000 populacijskih enot. Za odkup zemljišč so v letu 2018 rezervirana proračunska
sredstva.
V razpravo se vključi direktor, ki pojasni, da je potrebnih zelo veliko usklajevanj pri pripravi
projektov, ki se oddajajo na razpis za pridobitev evropskih sredstev. Vsi razpisi so pozitivno
nagnjeni k večjim urbano naseljenim občinam, podeželske občine težko zadostijo pogojem
razpisa. Za financiranje vodovodne mreže mora biti zagotovljen priklop 10.000 uporabnikov,
za priklop na čistilno napravo pa 2.000 uporabnikov.

Župan v nadaljevanju pojasni, da je prav zaradi postavljenih pogojev razpisa potrebno
razmišljati širše in v projekt vključiti celovito vodooskrbno mrežo na celotnem območju
občine Sevnica.
Zaradi lažjega razumevanja financiranja projektov direktor predstavi gradivo, kjer so
grafično prikazana gibanja proračunov v letih od 2013 do danes, ki z leti padajo. Zelo
zanimiv podatek glede financiranja lokalne skupnosti predstavlja dejstvo, da je dokazano
potreben znesek za normalno opravljanje vseh potrebnih nalog lokalne skupnosti 640,00
EUR/na prebivalca, dejansko pa znaša 558,00 EUR/prebivalca. Izvajanje nalog glede
vodooskrbe v letu 2018 bo potekalo skladno s sprejetim proračunom. Z morebitnimi razpisi,
pa se lahko zadeve rebalansirajo.
Ob zaključku razprave župan pove, da je projekt celovite oskrbe z vodo v občini Sevnica
vreden 1.800.000,00 EUR. Večji delež zneska se nameni potrebam za območje krajevne
skupnosti Loka.
Predsednik se zahvali razpravljavcem in pove, da opaža, da krajani ne razumejo
odgovornosti oskrbe s pitno vodo.
Luka Trebše sprašuje kdo lahko uporablja športne površine pri osnovni šoli, kako je z
vzdrževanjem športnih površin. Prej so le-te vzdrževala društva, ker pa so razpisni pogoji
za delovanje društev spremenjeni, ta ne izpolnjujejo zahtev razpisa. Zanima ga kaj lahko
naredijo strokovne službe Občine Sevnica na parkirišču pred zdravstvenim domom
Sevnicam, da bi se parkirni prostori sprostili, sedaj so vedno polni.
Župan pojasni, da je večina igrišč na javnih površinah. Tak status ima tudi igrišče pri OŠ
Loka, kar pomeni, da ima v dopoldanskem času prednost uporabe igrišča osnovna šola,
popoldan pa je igrišče dostopno vsem. Čiščenje igrišča opravlja delavec, ki v KS Loka skrbi
za urejenost javnih površin. Župan misli, da se bodo z društvi, ki več delajo na urejenosti
športnih objektov, sklenjeni potrebni dogovori. Dogovore je potrebno doseči tudi z
uporabniki igrišča. Če se le-ti ne bodo uspeli doseči, bo potrebno v nadaljevanju sprejeti
pravila o uporabi igrišča. Sistem razpisov za delovanje društev v Občini Sevnica se nekoliko
spreminjajo. Razpis za delovanje športnih društev je predviden po seji občinskega sveta, ki
se bo vršila 14.2.2018. Trenutni sistem je bolj prijazen manjšim društvom, saj bo na
razpolago več sredstev za tekoče delovanje in ne bo omejeno zgolj na izvajanje programov.
Tudi na občinski upravi so opazili težave parkiranja pred zdravstvenim domom. Težava je
nastala predvsem zaradi povečanja števila avtomobilov v Naselju Heroja Maroka. Občina
Sevnica skupaj s KS Sevnica načrtuje razbremenitev parkiranja pred zdravstvenim domom
z že urejenim makadamskim parkiriščem na mestu, kjer se je porušila Tasičeva hiša, eno
makadamsko parkirišče se še načrtuje. O nastali problematiki so potekali tudi pogovori z
odgovornimi v zdravstvenem domu. Dogovori potekajo v smeri, da bo tudi zdravstveni dom
za svoje potrebe izgradil pokrito parkirišče, ki bo služilo parkiranju reševalnih vozil. V
razpravi je dodal svojo misel tudi direktor, da je parkiranje v Sevnici problem, ki pa je v
reševanju. Na težavo pri realiziranju idej naletimo tudi zaradi vplivnega območja
soglasodajalcev (Ministrstvo za infrastrukturo, Slovenske železnice).
Albina Potočnik Guček na predlog krajana izpostavi težavo prehitre vožnje voznikov ob
šolski poti, predvsem na mestu, kjer je bila včasih postavljena fizična hitrostna ovira.
Območje ima sicer označbo omejitev hitrosti 30 km/h, vendar je opaziti, da jo vozniki ne
upoštevajo. V razpravi o tej tematiki razpravljajo Albina Potočnik Guček, Luka Trebše,
župan, direktor in predsednik. Glede na dobro prakso in statističnih podatkov, župan
predlaga postavitev table »Vi vozite«.
Albina Potočnik Guček izpostavi poškodovan most pri Popelarju na državni cesti, ki za
pešce v prometu prestavlja nevaren prehod mostu, saj je poškodovana tudi zaščitna ograja.
Župan pove, da bodo s strani Občine Sevnica o težavi podali urgentni dopis na Direkcijo
RS za infrastrukturo, ki je odgovorna za predmetni odsek.
Albina Potočnik Guček opozori na nezavarovan odsek na cesti Loka – Žirovnica zaradi
pogreza cestišča, ki je že bil delno saniran zaradi plazu. Župan pove, da je o problematiki
občinska uprava seznanjena, predmetni plaz je v obravnavi globinske sanacije.

Predsednik se pri razpravi naveže na neurejeno makadamsko povezavo med Žirovnico in
naseljem Zavrate. Župan pove, da cesta nima tekočega rednega vzdrževanja, ker ne služi
prevozu prebivalcev do doma. Predlaga, da se na cesti izvedejo vzdrževalna dela v obliki
grederiranja.
Albina Potočnik Guček predlaga postavitev opozorilni tabel na pokopališču in sicer
»Prepovedano za pse« in »Prepovedano odlaganje odpadkov«. Župan pove, da se je
potrebno za postavitev tabel obrniti na Bojana Kostevca. Na temo odpadkov poteka
razprava, kjer sodelujejo vsi prisotni člani sveta, ki so opazili, da nekateri ljudje svoje
odpadke neprimerno odlagajo na postavljenih ekoloških otokih. Župan predlaga, da člani
sveta raziščejo potrebe glede odlaganja odpadkov na območju KS Loka, ali je to s
postavitvijo dodatnih kontejnerjev ali prestavitvijo ekoloških otokov iz samotnih lokacij v
naseljeno področje.
Albina Potočnik Guček opozori na neurejenost železniške postaje in moteče dejstvo, da je
čakalnica vedno zaprta. Apelira, da bi bila čakalnica odprta vsaj v zimskem času.
Predsednik KS je na Slovenske železnice že podal pobudo in dobil odgovor, da bodo
omogočili odklepanje čakalnice na daljavo. Do danes zadeve še niso realizirali. Župan pove,
da se pobuda pisno pošlje tudi s strani občinske uprave.
Albina Potočnik Guček izpostavi, da je potrebno pogodbeno urediti delo, ki ga opravlja
krajanka za potrebe krajevne skupnosti glede urejenosti pokopališča in čiščenja prostorov
KS. V razpravi o delu krajanke sodelujejo Albina Potočnik Guček, predsednik, Ljubomir
Šinkovec, direktor in župan, ki poznajo dejstva, da je imela dotična krajanka za opravljanje
takšnih del sklenjeno pogodbo s Komunalo Sevnica. Župan predlaga, da se za sklenitev
pogodbe določijo merila in naloge ter drugi okvirji, ki natančno definirajo obseg del.
Predsednik sprašuje kaj bo nov odlok o pokopališki dejavnosti pomenil za proračun
krajevne skupnosti. Odgovor poda župan, ki pove, da sprememba odloka ne ne bo prinesla
bistvene spremembe na samo delo krajevne skupnosti. Komunala Sevnica ne bo povsem
samostojno urejala pokopališč, pri finančnih zadevah bo vodila evidenco prihodkov in
odhodkov za vsako pokopališče posebej.
Milan Klenovšek postavi vprašanje ali se lahko pri pogrebih upošteva želja svojcev, saj so
nekateri za to, da se storitev izvede pri podjetju Komunala d.o.o., eni pa želijo svoje
pogrebce.
Župan odgovori, da je to stvar dogovora. Zakonsko je opredeljeno, da pogrebno slovesnost
lahko izvaja vsako podjetje, ki je za to registrirano.
Luka Trebše sprašuje zakaj se večina prireditev odvija v Domu upokojencev in ne v kulturni
dvorani, sploh sedaj, ko je dvorana prenovljena.
Na zastavljeno vprašanje se razvije razprava v kateri sodelujejo Luka Trebše, predsednik
Ljubomir Šinkovec in župan. Razprava je potekala v smeri, da je kulturna dvorana prostor
za splošno rabo in se njene uporabe ne sme omejevati. Potrebno je strmeti k prijazni ureditvi
prostorov, sploh stopnic, ki otežujejo dostop starejšim ljudem. K uporabi prostorov je
potrebno vzpodbuditi tudi ostala društva, dvorano trenutno uporablja samo kulturno društvo
Primož Trubar Loka pri Zidanem mostu.
V nadaljevanju Luka Trebše sproži razpravo glede ureditve pločnikov na Bregu, za katere
je slišal da niso predvideni za realizacijo, projekta ni. Projekti obstajajo za ureditev pločnikov
od Šentjurja na polju do železniške postaje. Šolska pot pa vodi od železniške postaje proti
Bregu in ne proti Šentjurju.
Župan potrdi, da se že nekaj časa ureja lastništvo za ureditev peš poti od Šentjurja na Polju
do gasilskega doma. Od gasilskega doma do Brega še projekt tehnično ni dodelan. Delitev
predmetne relacije se mu zdi nesmiselna zato, bo župan na željo krajanov organiziral
sestanek na Bregu. Pri preureditvi vaškega jedra Breg bo potrebno k sodelovanju pridobiti
tudi Direkcijo RS za infrastrukturo.

Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2017
Članom sveta je bila z gradivom posredovana tabela prikaza realizacije proračuna Krajevne
skupnosti Loka v letu 2017. Predsednik prosi referentko za krajevne skupnosti, da vsebinsko
predstavi zaključni račun za leto 2017.
Skupni prihodki KS v letu 2017 znašajo 105.178,33 EUR odhodki pa 100.427,36 EUR.
Za pisarniški material, stroške reprezentance in drugi splošni material in storitve, je bilo
porabljenih 3.508,08 EUR-ov, za energijo, vodo, komunalne storitve in druge storitve
komunikacije in komunalnega urejanja kraja pa 5.223,81 EUR-ov.
Za delo predsednika in tajnice ter druge pogodbe o delu, plačilo članom sveta za sejnine,
plačilo storitev UJP-pu ter druge operativne odhodke je bilo porabljenih 11.838,75 EUR-ov.
Na področju KS Loka aktivno delujejo društva in ostale neprofitne organizacije, katerim je KS
s svojimi sredstvi pomagala pri njihovem delovanju. Skupni znesek transferjev je bil 2.900,00
EUR-ov.
Za tekoče vzdrževanje pri oskrbi z vodo je porabljenih 21.464,35 EUR-ov, in sicer za
zagotavljanje odgovorne osebe na vodovodih, mesečna vzdrževalna dela na vodovodih,
vodno povračilo, analiza vode, sanacija manjših okvar na vodovodih, idr. Na postavki cestni
promet in infrastruktura smo porabili 49.438,88-ov, in sicer 19.235,35 EUR-ov za tekoče
vzdrževanje cest (zimska služba, krpanje lukenj na cestišču) ter 30.203,53 EUR-ov za
investicijsko vzdrževanje cest - plačilo storitev, ki so nastali pri ureditvi ceste Oder – Račica,
vključno z asfaltiranjem. Na cesto JP873392 Gradišče se je pripravil fini planum z valjanjem
gramoza. Na cesti Zevnikar – Štigl se je izvedla nujna sanacija ceste.
Pri postavki investicijskega vzdrževanje cest je potrebno članom sveta predstaviti analitično
evidenco realizacije.
Za urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost je bilo namenjenih 6.053,49 EUR-ov. Sredstva
so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov, električno energijo, odvoz odpadkov, vodo
in komunalne storitve.
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.750,97 EUR-ov, bo zvišal poslovni sklad.
Iz bilance stanje se izkazujejo naslednji podatki: V bilanci stanja so izkazani na dan 31.12.2017
gradbeni objekti v nabavni vrednosti 142.547,00 EUR-ov, popravek vrednosti zgradb znaša
5.762,11 EUR-ov. Vrednost zemljišč na dan 31.1.22017 znaša 11.406,87 EUR-ov. Nabavna
vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2017 je 27.139,81 EUR-ov, popravki
vrednosti pa 27.273,32 EUR-ov. Vsa osnovna sredstva so v lasti Občine Sevnica in v
upravljanju KS Loka. V letu 2017 je KS dobila na novo v upravljanje kulturno dvorano v Loki.
Stanje na računu pri Banki Slovenije na dan 31.12.2017 je bilo 710,41 EUR-ov.
Kratkoročna terjatev do kupcev znaša 6.360,55 EUR-ov, kratkoročne terjatve do neposrednih
uporabnikov proračuna države znašajo 11,14 EUR-ov, kratkoročne terjatve do neposrednih
uporabnikov proračuna občine znašajo 2.826,27 EUR-ov, in kratkoročne terjatve do posrednih
uporabnikov proračuna občine znašajo 63,91 EUR-ov.
Na dan 31.12.2017 je bilo odprtih za 20.101,32 EUR-ov obveznosti do dobaviteljev. Vse
obveznost zapadejo v plačilo v letu 2018 in so prikazane na kontu 180 – neplačani odhodki.
Na dan 31.12.2017 je bila obveznosti za plačilo DDV, v višini 816,10 EUR-ov. Plačilo davka je
bilo izvršeno 31.1.2018.

Po predstavitvi je potekala razprava, kjer so sodelovali Albina Potočnik Guček, Ljubomir
Šinkovec, predsednik, Aleksander File, Luka Trebše in župan glede urejevanja korespondence
iz naslova vodarin. V letu 2017 je pogodbeno ta dela prevzel Dušan Skušek s.p., ker je imela
prejšnja izvajalka storitev po podjemni pogodbi zdravstvene težave in zadeve niso ažurno
potekale. Člani sveta so se pogovarjali tudi o storitvah, ki jih za KS opravlja ga. Cvetka. Na
strani članov sveta so mnenja različna, saj se tudi čiščenje pokopališč na vsakem pokopališču
različno izvaja.
Luka Trebše opozori, da na novo postavljene fitnes naprave pri osnovni šoli niso kvalitetno
postavljena. Predlaga, da nekdo od pristojnih na občinski upravi preveri zadevo.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu se je na svoji 20. redni seji dne,
1.2.2018 seznanil z dokumenti zaključnega računa za leto 2017 in predlaga Občinskemu
svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 5
Stanje oskrbe z vodo v Krajevni skupnosti Loka
Točka se ne obravnava, ker so razprave o vodooskrbi opisane pod točko Ad 3.

Ad 6
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik člane sveta seznani, da sta se s predsednikom kulturnega društva dogovarjala, da
bi imela KS Loka tudi svojo zastavo. Članom sveta predstavi pripravljene osnutke.
Predsednik članom sveta predstavi vloge delujočih društev v KS Loka. Po razpravi člani sveta
sprejmejo naslednji
Sklep:
 Športno društvo Breg / prošnja za finančno pomoč pri organizaciji maškarade→
prošnji se odobri v višini 200,00 EUR,


KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA, Kozjanska ulica 11, Sevnica / prošnja za
donatorstvo → vlogi se ne odobri.

Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Luka Trebše izpostavi težave pri financiranju športnih društev, saj se le-ta trenutno financirajo
preko Športne zveze. Župan pojasni, da bo v letošnjem letu neposreden razpis za klube, brez
vključitve Športne zveze.
Predsednik predlaga postavitev kipca znamenitega Ferdinanda Ripšla.
Župan pravi, da se fotografije pošljejo na Občino Sevnica, ki bo pridobila ustrezne ponudbe
potencialnih izdelovalcev.
Župan poda članom sveta v oceno in razmislek, da bi bilo na območju KS Loka smiselno
vzpostaviti vifi točke. Predsednik se obveže poiskati ponudbo za izvedbo vzpostavitev wifi točk.
Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.

Seja zaključena ob 21.00 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.
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