KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 0313-0002/2018
Datum: 17.5.2018
ZAPISNIK
21. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v četrtek, 17.5.2018 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, Albina Potočnik Guček, Janko
Metelko, Ljubomir Šinkovec, Franja Strniša, Peter Zupanc, Doris Kosar.
Odsotni člani Sveta KS: Dejan Cesar (opr.), 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.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 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: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov 20. redne seje sveta in potrditev zapisnika z dne 1.2.2018 in pregled ter
potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 19.3.2018,
3. Seznanitev s stroški zimskega vzdrževanja javnih poti na območju KS Loka,
4. Investicijsko in redno vzdrževanje javnih poti v letu 2018,
5. Upravljanje kulturne dvorane Loka (inšpekcijski pregled),
6. razno – prošnje, dopisi.

Ad 2
Pregled sklepov 20. redne seje sveta in potrditev zapisnika z dne 1.2.2018 in pregled
ter potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 19.3.2018
•

19.05 se seji pridruži Aleksander File. Na seji prisotnih 8 članov sveta KS.

Člani sveta so zapisnika prejeli kot gradivo skupaj z vabilom na sejo. Predsednik predlaga
razpravo glede na zapisnik prejšnje seje.
Pripomb na zapisnik 20. redne seje ni. V zapisniku 1. korespondenčne seje se popravi sklep,
ki se glasi:
Člani sveta KS Loka so na 1. korespondenčni seji dne, 19.3.2018 sprejeli sklep, da se sklene
podjemna pogodba za urejanje pokopališča in mrliške vežice v Loki pri Zidanem Mostu in
urejanje pokopališča in mrliške vežice na Razborju ter po potrebi v Šentjurju za obdobje od
1.1.2018 do 31.12.2018 s Cvetko Ostrovršnik, Loka 50, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 20. seje sveta KS Loka z dne 1.2.2018 in
dopolnjen zapisnik 1 korespondenčne seje z dne 19.3.2018.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Ad 3
Seznanitev s stroški zimskega vzdrževanja javnih poti na območju KS Loka
Predsednik člane sveta seznani s stroškom izvajanja zimskega vzdrževanja cest na območju
KS Loka v sezoni 2017/2018, ki skupno z dobavo posipnega materiala znaša 26.586,36 EUR.
Zaradi povečanja potreb po rednem vzdrževanju cest so se sredstva s sklepom prerazporedila
iz postavke investicijskega vzdrževanja cest. Dela izvajalcev je v zimski sezoni nadziral
predsednik. Pri točki se je razvila razprava v kateri sta poleg predsednika sodelovala tudi Doris
Kosar in Ljubomir Šinkovec, ki sta izrazila mnenje, da bi bilo iz vidika racionalnosti in ustrezne
kvalitete zimskega vzdrževanja cest to dejavnost prenesti na Komunalo Sevnica. Predsednik
pozove člane sveta naj razmislijo o naboru izvajalcev in načinu dela zimskega vzdrževanja
cest v naslednji zimski sezoni.
Ad 4
Investicijsko in redno vzdrževanje javnih poti v letu 2018
Predsednik člane sveta seznani, da je v proračunu krajevne skupnosti za leto 2018 ostalo na
razpolago cca 13.000,00 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje v primeru, da na
vodovodnih sistemih ne bo večjih okvar. Za investicije na območju KS Loka ima Občina v
svojem proračunu za leto 2018 predvidena investicijska sredstva. Del sredstev je predviden
za izvedbo ureditvenih del za gradnjo povezovalne poti na odseku Šentjur-ŽP Breg. V letu
2018 je krajevni skupnosti zagotovljena pomoč pri ureditvi dela odsekov javnih poti proti
Pinoza in Štigl.
Ljubomir Šinkovec poda članom sveta v vpogled projektno dokumentacijo za ureditev
pločnikov v Loki, katerih investitor bo Ministrstvo za infrastrukturo.
Ad 5
Upravljanje kulturne dvorane Loka (inšpekcijski pregled)
Predsednik člane sveta seznani, da je bil v kulturni dvorani izvršen inšpekcijski pregled. V
skladu z navodili inšpekcijske službe se je izdelal požarni red in pregled gasilnih aparatov. V

dvorani se izvajajo različni kulturno družabni dogodki. 13. maja je bila uprizorjena premierna
gledališka predstava Pri zdravniku, katere ponovitev bo 27. maja ob 19.00 uri.
Ad 6
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik člane sveta seznani, da je na sedež krajevne skupnosti prispelo pismo krajana
Kotar Ivana, ki ima vsakoletne poplave zaradi nagajanja sosedov in slabo očiščenega potoka.
Na tematiko je med člani sveta potekala razprava. Dogovorili so se, da se izvede terenski
ogled in tako poišče ustrezno rešitev nastalih težav.
Ljubomir Šinkovec izpostavi, da je največji problem zaradi poplavlja na območju objekta
Primožič, saj večje neurje vedno povzroči poplave v osmih objektih. Mnenja je, da je
kanalizacija zabita. Predstavi tudi slikovno gradivo stanja zadrževalnika Rastovka po sanaciji
leta 2011 in stanje zadrževalnika Rastovka leta 2017 iz katere je razvidno, da so prepusti
zabiti. Predlaga, da se nastalo situacijo pisno predstavi vodni skupnosti.
Predsednik predlaga, da se za rešitev težave postavi peskolov, ki ga bo potrebno redno čistiti.
Aleksander File izpostavi lokalno cesto proti Radežu in Žirovnici, kateri zaradi neustrezne
ureditve odvodnjavanja in zamašenih prepustov grozi spodjedanje cestišča. Predlaga terenski
ogled s strani strokovnih služb Občine Sevnica, da se dogovori za ustrezno rešitev zaradi
preprečitve nadaljnje škode.
Predsednik je s pomočjo Kulturnega društva pridobil ponudbo za izdelavo kipca znamenitega
Ferdinanda Ripšla, ki znaša 1.600,00 EUR. S strani članov sveta je sprejeta pobuda, da bi se
finančna sredstva zagotovila s pomočjo virov Občine Sevnica, Krajevne skupnosti in
donatorstva podjetnikov.
Glede postavitve kovinskih vrat na pokopališču Loka, člani sveta menijo, da je to predraga
investicija in se prestavi v finančni načrt za naslednje leto.
Predsednik predstavi pobudo, da je potrebno v centru Loke k obstoječi informativni tabli
postaviti oglasno desko, ki bi bila velikosti cca 140/140 cm. Material bi se nabavil s sredstvi
proračuna krajevne skupnosti, dela bi člani sveta in krajani opravili sami.
Aleksander File opozori, da je potrebno pripeljati pesek na odsek poti, ki vodi proti Parklju.
Predsednik bo opravil terenski ugled in ustrezno ukrepal.
Predsednik članom sveta prestavi dopis Občine Sevnica glede pričetka gradbenih del za
napeljavo vodovoda na relaciji Radež – Loka, ki je bil naslovljen na krajanko iz Račice.
V nadaljevanju je potekala razprava o vodovodnem sistemu Čelovnik. Ker Komunala Sevnica
ni zainteresirana za prevzem vodovoda v upravljanje, je potrebno najti ustrezne rešitve
vodooskrbe na Čelovniku, saj je bilo opaženo, da je voda po nalivih motna, analize vode
večkrat izkazujejo oporečnost.
Člani sveta sklenejo dogovor, da se v letu 2018 uredi asfaltacija klančine na odseku javne poti
Razbor – Okroglice proti Klenovšku. Za ta namen bi bilo iz proračuna krajevne skupnosti
potrebno zagotoviti cca 3.000,00 EUR, pripravljalna dela do položitev financirajo krajani sami.
Franja Strniša izpostavi potrebno ureditev ceste na Čelovnik s strani Radeč. Predsednik
pojasni, da se nabavlja material in dogovarja z izvajalcem (pragovi).
Preveriti je potrebno kdaj in kako se bo sanirala cesta proti Plešu zaradi poseka gozda s strani
SiDG Brežice.

Predsednik članom sveta predstavi vloge delujočih društev v KS Loka, ki so bile tude del
gradiva. Po razpravi, ki je potekala v smislu pravilne razdelitve sredstev, člani sveta sprejmejo
naslednje sklepe:

Sklep 1:
 Aktiv žena Loka / prošnja za finančno pomoč – 20 let obstoja→ prošnji se odobri
v višini 500,00 EUR,
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Sklep 2:


Aktiv žena Breg / prošnja za finančno pomoč – 20 let obstoja→ prošnji se odobri
v višini 500,00 EUR,
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Sklep 3:


Kulturno društvo Primož Trubar Loka / prošnja za finančno pomoč → prošnji se
odobri v višini 200,00 EUR,
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Predsednik izpostavi slabo cesto v Račici, katera bi bila potrebna ureditve v obliki preplastitve
v dolžini cca 100 m. Krajani so predsednika opozorili na potrebno sanacije večjega poseda
cestišča na cesti proti OŠ Loka (križišče Golob, Konhajzler). Predsednik bo krajanom predlagal
izvedbo sanacije s pomočjo prispevkov krajanov. Prav tako se bo s prispevki krajanov izvedla
ureditev ceste Guna na Radežu.
Zupanc Peter izpostavi, da še vedno niso urejene bankine proti Jurkošku. Neurejene bankine
predstavljajo nevarnost poškodbe cestišča, predvsem v močnem deževju. Potreben je navoz
gramoza z utrjevanjem. Predsednik bo pridobil predračun za potrebno ureditev pri podjetju
CGP Novo mesto, ko bo le-to urejalo lokalne ceste.
V razprav se izpostavi tudi potreba po čiščenju propustov in jašov ob lokalnih cestah in javnih
poteh. Doris Kosar predlaga, da se za pomoč prosi poveljnika gasilske enote. Člani sveta bodo
pripravili seznam jaškov, ki so potrebni čiščenja, tako na lokalnih cestah kot na javnih poteh,
kateri se bo podal na Občino Sevnica. Predsednik meni, da gasilska društva ne morejo
prostovoljno izvajati čiščenja, zato se pridobi ustrezne informacije tudi s strani Občine, da se
dogovori za realizacijo čiščenja.
Ker je bilo na seji sveta kS Loka, na kateri je bil prisoten župan, predlagana postavitev table
»Vi vozite« ob šolski poti za umirjanje prometa, se na Občino Sevnica poda predlog za
postavitev le-te v začetku prihodnjega šolskega leta. Prav tak je potrebno posredovati pri
strokovnih službah Občine Sevnica glede pridobitve odgovora Slovenskih železnic zaradi
neurejenosti železniške postaje Loka. Na prejšnji seji je bil podan apel, da mora biti čakalnica
odprta vsaj v zimskem času.
Predsednik člane sveta seznani, da je v vasi Radež (v zgornjem delu) predvidena postavitev
hidranta.
Predsednik je pridobil ponudba za postavitev mreže, ki bo zaustavljala padanje kamenja ob
cesti na Radež, pri objektu Radež h.št.56. Predračunska vrednost mreže je 450 EUR.
Obstoječa cestna ograja se prestavi na območja, ki potrebujejo ograjo in sicer na Čelovnik in
v Malo Brezo.

V nadaljevanju predsednik člane sveta seznani, da bo potrebno za ureditev odvodnjavanja
odpadnih voda na območju Loke zgraditi več peskolovov in zadrževalnikov.
Člani sveta podprejo predlog, da se nabavi ozvočenje za potrebe ozvočenja vseh pokopališč.
Predsednik je v sodelovanju s predsednikom kulturnega društva že pridobil ponudbo, ki znaša
700,00 EUR. Člani sveta predlagajo, da se preverijo in pridobijo še druge ponudbe.
Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.
Seja zaključena ob 21.00 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

