KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 0313-0002/2018
Datum: 11.10.2018
ZAPISNIK
22. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v četrtek, 11.10.2018 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Albina Potočnik Guček, Janko Metelko, Ljubomir Šinkovec, Franja
Strniša, Doris Kosar, Ludvik Trebše.
Odsotni člani Sveta KS: Dejan Cesar (opr.), Aleksander File (opr.), Peter Zupanc, Milan
Klenovšek.
Ostali prisotni: Božidar Beci (član Občinskega sveta Sevnica), 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. Ker svet KS ob 18.00 še ni bil
sklepčen (od 10 članov je bilo prisotnih 5), se je seja uradno začela ob 18.57 uri, ko se je seji
pridružila Franja Strniša.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje, ki se je pričela ob 18.57 uri 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 21. redne seje sveta in potrditev zapisnika z dne 17.5.2018,
3. Seznanitev in sprejem sklepa o prenosu upravljanja vodovodnega sistema Loka na javno
podjetje Komunala d.o.o.,
4. Realizacija finančnega plana za leto 2018,
5. Realizacija planov v mandatnem obdobju 2014 do 2018,
6. razno – prošnje, dopisi.

Ad 2
Pregled sklepov 21. redne seje sveta in potrditev zapisnika z dne 17.5.2018
Člani sveta so zapisnik prejeli kot gradivo skupaj z vabilom na sejo. Predsednik predlaga
razpravo glede na zapisnik prejšnje seje.
Razprava je potekala na tematiko cestne infrastrukture na območju KS Loka. V razpravi so
sodelovali predsednik, Albina Potočnik Guček, Ljubomir Šinkovec, Doris Kosar, Ludvik Trebše
in Božidar Beci. Predstavljene so bile predvsem ceste, ki so nujno potrebne popravila in ceste,
ki so bile planirane za realizacijo, a ta ni dokončana. V proračunskem letu 2018 ne bo mogoče
realizirati asfaltacije klančine na odseku javne poti Razbor – Okroglice proti Klenovšku, saj do
konca proračunskega obdobja niso zagotovljeni viri financiranja. Kritični odseki cest na
območju KS Loka so: cesta v Račici (preplastitev cca 100 m, plombe udarnih jam pri Perdihu,
pogrezanje terena pri Novaku). Potrebno bo preučiti, kako pravično določiti prispevke krajanov
pri aktivnostih asfaltacij cest. 25.10.2018 je predvidena asfaltacije ceste proti Štigl v izmeri 410
m.
Pripomb na zapisnik 21. redne seje ni.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 21. seje sveta KS Loka z dne 17.5.2018.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.

Ad 3
Seznanitev in sprejem sklepa o prenosu upravljanja vodovodnega sistema Loka
na javno podjetje Komunala d.o.o.,
Predsednik člane sveta seznani, da je bil prisoten na sestanku, kjer je bila predstavljena
situacija glede razvojnega programa vodovodnih sistemov na območju Občine Sevnica. V
okviru aktivnosti oskrbe s pitno vodo bodo razpisana evropska sredstva. Da se bo na nivoju
celotne občine zadovoljilo pogojem pričakovanega razpisa, bo potrebno tudi sodelovanje
Krajevne skupnosti Loka, ki na področju oskrbe s pitno vodo ne zagotavlja nemotene oskrbe
in potrebne kvalitete. V prvi fazi mora svet KS Loka sprejeti, da se vodovodni sistem Loka –
Račica preda v upravljanje podjetju Komunala d.o.o. Sevnica. Pred sejo je predsednik že
opravil pogovore z nekaterimi krajani in vodovodnimi odbori, ki so na predlog predaje
upravljanja vodovodnega sistema Loka - Račica podali pozitivno mnenje.
Na tematiko vodovoda se razvije razprava v kateri sodelujejo vsi prisotni člani sveta in Božidar
Beci. Glede predaje vodovoda so različna mnenja, saj se porajajo vprašanja, kako bo s ceno
vodarine, kaj bo KS pridobila na račun predaje upravljanja, ali se bodo sredstva pridobljena na
razpisu porabila za potrebe vodovodov v KS Loka.
Po razpravi člani sveta sprejmejo naslednji
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu je na svoji 22. redni seji, dne
11.10.2018 sprejel Sklep, da se vodovodni sistem Loka - Račica, ki je trenutno v
upravljanju Krajevne skupnosti Loka prenese skladno z Odlokom o gospodarskih javnih
službah v Občini Sevnica v upravljanje na Javno podjetje Komunala d.o.o Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Realizacija finančnega plana za leto 2018
Predsednik člane sveta seznani o vrednosti del oz. porabe gramoza za cesto proti Pinoza.
Porabljeno je bila 1480 m3 gramoza, katerega plačilo KS Loka ne more zagotoviti iz svojih
proračunskih sredstev. O sofinanciranju se pogovori z Občino Sevnica.
Železniška postaja na Bregu je lepo urejena, opaziti je ozke izvoze na glavno cesto.
Luka Trebše ponovno izpostavi vprašanje kdaj bo prišlo do realizacije izgradnje pločnika od
železniške postaje proti Bregu.
Ljubomir Šinkovec poda članom sveta v vpogled idejni projekt (katasterski elaborat) za
ureditev vozišča in izgradnjo hodnika za pešce na cest R3-679/1192 Radeče Breg.
Potrebno je pokositi zarasle površine med cesto in peš potjo na Bregu.
Božidar Beci na izpostavljeno problematiko gradbenih parcel poda nasvet, da krajani svoje
pobude podajo na Občino Sevnica, na Oddelek za okolje in prostor, ki bodo upoštevani pri
pripravi oz. dopolnitvi naslednjega Občinskega prostorskega načrta.
V nadaljevanju je potekala razprava o izvajanju zimske službe. KS Loka ima v upravljanju cca
22 km javnih poti. Ker so bile v preteklem izvajanju opažene nepravilnosti, se predlaga nadzor
izvajalcev s sledenjem preko GPS naprave.
Predsednik in Božidar Beci ocenjujeta delo sveta KS dobro, saj so bili v mandatnem obdobju
2014 – 2018 narejeni veliki napredki na cestni in komunalni infrastrukturi v dobrem sodelovanju
sveta KS, Občine Sevnica in krajani.

Ad 5
Realizacija planov v mandatnem obdobju 2014 do 2018
Predsednik poda članom sveta pisno gradivo, kjer so predstavljena vsa investicijska dela v
krajevni skupnosti Loka v obdobju od leta 2014 do 2018 s sredstvi KS, krajani in Občino
Sevnica.
Investicije v javne poti:
- Širitev in asfaltacija ceste v Okroglicah 130 m,
- Širitev in asfaltacija ceste na Gradišče v dolžini 900 m,
- Širitev in asfaltacija ceste do Odra v Radežu v dolžini 650 m,
- Širitev in asfaltacija ceste na Pleš v dolžini 600 m,
- Širitev in asfaltacija ceste do Pinoza v Radežu v dolžni 750 m,
- Širitev in asfaltacija ceste do Šantej v Loki pri Zidanem Mostu v dolžini 100 m,
- Priprava asfaltacije do Štigl, Podrazbor v dolžini 400 m.
Vzdrževanje javnih poti:
- JP Čelovnik utrjevanje posedanja,
- JP Oder – širitev in odvodnjavanje,
- JP ob železniški progi – navoz peska in valjanje,
- JP do Skaletana Slapu- utrjevanje in asfaltacija,
- JP ob Žirovniškem potoku – utrjevanje brežine in škarpiranje,
- JP Račica Mlake – navoz peska in valjanje,
- JP Kačič Sele – utrjevanje plazu, škarpiranje,
- JP Račica Golob Rado – delna asfaltacija,
- JP Račice File – delna asfaltacija,
- LC Loka – Žirovnica – utrjevanje brežine,
- LC Loka Radež – plombe in mulde.

Vodotoki:
- Zacevitev potoka Rastovšca,
- Peskolov na potoku v Račici,
- Čiščenje cevi in ponovno polaganje cevi v Račici,
- Čiščenje in poglobitev na potoku Rastovščca,
- Zacevitev na Rudskem potoku (most za Gradišče z ograjo),
- Zacevitev kanalizacije odtoka v Savo
- Posip pohodne poti ob Savi,
- Čiščenje peskolova pri igrišču v Loki.
Okolica in objekti:
- Priprava zemljišča za fitnes naprave ob Savi,
- Novo igrišče pri podružnični šoli Loka,
- Obnovitev kulturnega doma v Loki,
- Ureditev okolice kulturnega doma – dostop,
- Vzdrževanje ograj pri vodnjaku in kapeli v Loki,
- Postavitev košev za odpadke in klopi ob poti za Savo,
- Ureditev okolice pokopališča in trga – kamni in zasaditev cvetja in trajnic,
- Ureditev okolice železniške postaje,
- Ureditev pešpoti Šentjur – železniška postaja,
- Ureditev parkirišča na železniški postaji Breg,
- Odstranitev stare hiše na Bregu,
- Menjava strešne kritine in keramike na mrliški vežici na Razborju ter ureditev okolice,
- Vzdrževanje pokopališč v Loki, Šentjurju na Polju in Razborju,
- Postavitev ograje, zunanjih luči in cvetličnih korit na pokopališču v Loki,
- Postavitev cvetličnih korit in menjava stekla na mrliški vežici v Šentjurju na Polju,
- Postavitev skladišča za posipni material krajevne skupnosti,
- Postavitev avtobusne postaje v Loki,
- Postavitev dodatnih javnih luči do šole v Loki,
- Ureditev izogibališča na LC do šole v Loki.
Vodooskrba:
-

Vzdrževanje vohohranov in vodovodnega omrežja v Loki, Račici, Čelovniku, na Plešu,
Izgradnja novega zajetja v Radežu in priključitev na omrežje,
Izdelava novega omrežja za spodnji Radež.

Društva:
- Finančna in organizacijska podpora vsem društvom.
V nadaljevanju predsednik predstavi še predvideno realizacijo do konca mandata:
- Na ograjo na pokopališču je potrebno montirati alu pločevino,
- Prestavitev fitnes naprav,
- Pri šoli je potrebno pospraviti prostor, kjer so bile postavljene fitnes naprave,
- Na brežini ob Savi je potrebno posekati grmovje,
- Pri Baumgartner je potrebno urediti uvoz, izvoz, bankine in montirati dva odušnika,
- Urediti okolici pri kulturnem domu (idejni projekt je že narejen),
- Aktivnosti na vodovodu Radež so v zaključni fazi,
- Na Čelovniki se bo saniraj usad z sidranjem tirnic.
Doris Kosar sprašuje ali bi bilo mogoče ob pešpoti postaviti avtobusno postajo.
Albina Potočnik Guček opozori o nepravilnem vzdrževanju površin na pokopališču
(ploščice, mize).

Ad 6
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik člane sveta seznani z odgovori Občinske uprave Občine Sevnica na vprašanja
članov Sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, ki so bila podana na 21. redni seji
dne 17. maja 2018.
1. Vodovod Čelovnik: Člani sveta so na 15. redni seji sprejeli sklep, da se vodovodni
sistem Čelovnik poda v upravljanje podjetju Komunala d. o. o. Sevnica. 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.
Odgovor: Konec leta 2017 je bil opravljen terenski ogled s predstavniki Čelovnika, Javnega
podjetja Komunala Laško d. o. o. in predstavnikom Občine Sevnica. Ugotovljeno je bilo, da bi
se lahko vodovod Čelovnik oskrbel iz sosednje občine Laško. Javno podjetje Komunala Laško
pripravlja tehnično izvedbo in pogoje za priključitev del Čelovnika na JV Laško. V juniju je bil
opravljen sestanek na JP Komunala Sevnica s predstavniki JV Laško o tehnični izvedbi.

2. Železniška postaja Loka: Albina Potočnik Guček je že na 20. redni seji sveta opozorila
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 je na 20. redni seji
povedal, da se pobuda pisno pošlje tudi s strani občinske uprave. Prosim za
informacijo, če je glede vprašanja okrog železniške postaje kaj novega.
Odgovor: Občina Sevnica je podano pobudo članov Sveta Krajevne skupnosti Loka pri
Zidanem Mostu posredovala Slovenskim železnicam s prošnjo za ureditev izpostavljene
problematike.
3. Kip v spomin Dragotina Ferdinanda Ripšla: Na 20. redni seji sveta KS Loka je bila
predlagana postavitev kipca znamenitega Ferdinanda Ripšla. S strani kulturnega
društva Primož Trubar Loka je bila pridobljena ponudba izdelave odlitka v znesku
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.
Odgovor: Za postavitev spominskega obeležja je potreben visok nivo soglasja in usklajevanja,
da obeležje doseže svoj cilj. Pobuda se Občini Sevnica zdi primerna. Trenutno za ta namen
sredstev ni razpolago, se pa bo potrebno o realizaciji v nadaljevanju uskladiti v dogovoru s
krajevno skupnostjo.
4. Lokalna cesta proti Radežu in Žirovnici: 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.
Odgovor: Vzdrževalec lokalnih cest, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, je zabeležil
navedene pomanjkljivosti na terenu. Na pobudo predsednika Sveta KS Loka pri Zidanem
Mostu so bili pregledani in popisani tudi vsi zamašeni prepusti, ki se jih ročno ne da očistiti,
zato se naroči strojno čiščenje, ki bo izvedeno v juliju in avgustu. Jaški in mulde pa so bili že
očiščeni v mesecu juniju, izvedena je bila tudi košnja brežin.

Predsednik pove, da zadnja točka ni bila realizirana.
Predsednik članom sveta predstavi vlogi PGD Breg in TD Loka pri Zidanem Mostu. Turistično
društvo Loka pri Zidanem Mostu je poslalo vlogo s prošnjo za prispevek pri izvedbi dogodka
Poletna sreča na vrvici 2018. Predsednik pove, da je odobril nabavo potrošnega materiala za
pripravo pogostitve v Mercatorju v vrednosti 168,49 EUR.
Sklep:
 Prostovoljno gasilsko društvo Breg / prošnja za finančno pomoč obnova doma→
prošnji se odobri v višini 200,00 EUR,
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep sprejet.
Pri Perdihu je potrebna ureditev – 1m2 asfalta.
Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.
Seja zaključena ob 20.30 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Predsednik Sveta KS Loka
Janko Metelko

