Številka: 013-0002/2014
ZAPISNIK
2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Loka,
ki je bila dne 10. januarja 2019, ob 18.00 uri v sejni sobi krajevne skupnosti Loka.
Prisotni člani sveta:
Zoran Cvar, Bogdan Gomboc, Matjaž Felicijan, Barbara Zakrajšek, Rudi Kajtna, Franja
Strniša, Ludvik Cesar, Helena Zidarič Kožar, Jože Kokalj, Aleksander File.
Ostali prisotni:
Župan občine Sevnica, Ocvirk Srečko, direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč, Bojan
Kostevc Občina Sevnica, Marjetka Flisek, referentka za KS, Beci Božidar član OS, Gorazd
Zupanc član OS.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Aleksander File predsednik sveta KS Loka.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 10 članov sveta KS Loka. Svet KS Loka je bil sklepčen.
Predsedujoči pozdravi goste in člane sveta ter prebere predlog dnevnega reda in ga poda v
razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje sveta z dne 12.12.2018,
3. Vodovod KS Loka (upravljanje in investicije),
4. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019,
5. Pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022,
6. Sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta v krajevni
skupnosti,
7. Pregled vlog in dopisov,
8. Razno.
Točke dnevnega reda se povečajo in sicer se pod točko 7 obravnava odstranitev objekta na
naslovu Loka pri Zidanem Mostu 91.
Sprejet dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje sveta z dne
12.12.2018,
3. Vodovod KS Loka (upravljanje in investicije),
4. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019,
5. Pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022,
6. Sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta v krajevni
skupnosti,
7. Odstranitev objekta na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 91,
8. Pregled vlog in dopisov,
9. Razno.
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Razprave ni.
Sklep:
Člani sveta potrdijo dopolnjeni dnevni red.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Pred pričetkom obravnave točke Ad 2 župan predstavi vsebino gradiva odstranitve objekta
na naslovu 91, ki so ga člani sveta prejeli v pregled na svoje elektronske naslove. Na člane
sveta apelira, da podajo svojo opredelitev glede načrtovanih posegov, saj objekt predstavlja
nevarnost za udeležence v cestnem prometu. Občina Sevnica je predmetni objekt odkupila
za namen celovite ureditve križišča od glavne cest R 3-679 Radeče-Breg-Sevnica-Brestanica
in po delu LC 372011 Loka pri Zidanem Mostu-Žirovnica. Težava je nastala pri pridobivanju
soglasja RS Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino. Na Direktorat za
kulturno dediščino je bilo že poslano mnenje Policijske uprave in mnenje zapriseženega
cenilca gradbene stroke.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje sveta z dne 12.12.2018
Člani sveta so zapisnik prejeli na svoje elektronske naslove. Predsednik poda zapisnik v
razpravo.
Razprave ni.
Sklep:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje sveta KS Loka z
dne 12.12.2018
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 3
Vodovod KS Loka (upravljanje in investicije)
Predsednik člane sveta seznani, da je bil že v prejšnjem mandatu sprejet sklep o prenosu
upravljanja vodovodnega sistema Loka – Račica na javno podjetje Komunala d.o.o..
Besedo preda Mitju Udovču, direktorju Komunale d.o.o. Sevnica. Direktor uvodoma predstavi
krajšo zgodovino podjetja. Podjetje je ustanovila Občina Sevnica za izvajanje obveznih
gospodarskih javnih služb v katero zapade tudi vodooskrba. V okviru izvajanja obvezne GJS
oskrbe s pitno vodo je najpomembnejši cilj zagotoviti ustrezne količine kakovostne pitne vode
vsem uporabnikom na območju občine Sevnica skladno z vso predpisano zakonodajo. V
občini Sevnica je 80% prebivalstva priključenih na javno vodovodno omrežje. Največ je
območij kjer je gostota večja kot 50 prebivalcev na vodovodni sistem oz. poraba večja od 10
m3 na dan. Velike širitve vodovodnih sistemov so se izvedle od leta 2010 z evropskimi
sredstvi, predvsem na desnem bregu reke Save od Šentjanža do Studenca, samega centra
Sevnice in Zabukovja. V prihodnosti se predvideva projekt širitve vodovodne mreže v
katerega bo zajeta tudi Krajevna skupnost Loka. Prioritetno je potrebno na območju KS Loka
upravljanje vodovodnih sistemov uskladiti skladno s predpisano zakonodajo. Glavne naloge
upravljanja so bile predstavljene že prejšnjemu svetu krajevne skupnosti. Trenutno
Komunala Sevnica na vodovodih izvaja določene storitve po pogodbi, ki so usklajene s
pogoji inšpekcijskih služb. Na področju KS Loka, kakor tudi na nekaterih drugih območjih
občine Sevnica so se pokazale potrebe po obnovitvi vodovodnih sistemov, saj so ti že
amortizirani. Ker krajevne skupnosti ne morejo zagotoviti zadostnih virov financiranja
potrebnih investicij, je smiselno vodovodna omrežja predati v upravljanje Komunali Sevnica,
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ki bo zagotavljala vse potrebne aktivnosti za zagotavljanja kvalitetne vode, zadostno količino
vode, menjavo priključkov in števcev, pravilnega enotnega obračunavanja vodarine skladno
s predpisano zakonodajo.
Izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo je urejeno na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur.l.
RS, št. 41/04 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št.
87/12) in občinskega Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št.
33/14 - UPB).
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12) določa natančna merila za oblikovanje cen
komunalnih storitev in pristojnost sprejemanja cen v celoti prenaša na lokalno skupnost.
Izvajalec javne službe v skladu z 9. čl. Uredbe vsakoletno pripravi elaborat o oblikovanju
cene javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Direktor poudari, da je najpomembnejši cilj na vodovodni infrastrukturi povezovanje
vodovodnih sistemov in varovanje vodnih virov, saj je voda veliko bogastvo.
V nadaljevanj spregovori župan, ki se strinja, da je potrebno glede na potrebe občanov
strmeti k razvoju varnih vodovodnih sistemov, ki bodo zagotavljali zadostnost in kvaliteto
pitne vode tudi v prihodnosti. Krajevna skupnost ima pri trenutnem upravljanju vodovoda na
eni strani prihodke od vodarin, na drugi strani stroške tekočega vzdrževanja. Dejstvo je, da
so potrebne korenite spremembe, saj osrednji vodovodni sistem ni bil posodabljan skladno z
zakonskimi normativi. Pozitivni dejavnik za prihodnje izvajanje investicij na območju občine
Sevnica je sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil
podpisan v letu 2018. Skladno z dogovorom se bodo financirali trije veliki projekti in sicer
izvedba nadvoza nad savsko cesto v Šmarju, sanacija kanalizacijskega omrežja in izgradnja
primarnega vodovodnega sistema, ki bo zajel tudi območje krajevne skupnosti Loka. Iz
proračunskih sredstev Občine Sevnica se je posodobil vodovod na Radežu. Iz občinskega
proračuna se financira tudi urejevanje vodovodnih sistemov, da zagotavljajo varno uporabo.
V 2020 se bodo skladno s terminskim planom sprostila evropska sredstva, s katerimi je
predvidena posodobitev primarne vodovodne mreže.
Župan poudari, da je eden bistvenih elementov izvedbe popolnega upravljanja Komunale
Sevnica postopnost, takojšen prenos ni mogoč. Predlaga prehodno obdobje 6 mesecev z
določitvijo presečnega datuma. Do tega datuma je potrebno dogovoriti potrebne postopke in
naloge krajevne skupnosti, Občine Sevnica in Komunale Sevnica (ureditev vodomernih
jaškov, menjava števcev, predaja seznama uporabnikov, obveščanje uporabnikov). Zoran
Cvar predlaga prehodno obdobje treh mesecev. Direktor Komunale pravi, da je to možno.
Vse obveznosti sodelujočih partnerjev se opredeli v tripartitni pogodbi, ki jo podpišejo
Komunala Sevnica d.o.o., Občina Sevnica in Krajevna skupnost Loka.
V nadaljevanju poteka razprava v kateri sodelujejo Bogdan Gomboc, Zoran Cvar, Gorazd
Zupanc, župan, Helena Zidarič Kožar, Bojan Kostevc, predsednik
Povzetek razprave:
Predstavi se stališče krajanov Račice glede ohranitve zajetja v Mekotih, ki omogoča
dostopnost do vode vsem krajanom. Pri izvedbi rekonstrukcije vodovoda pričakujejo izvedbo
asfaltiranega dostopa. Župan pove, da je skupen interes ohranjanje vodih virov. Za aktivnosti
vodooskrbe je na občinski upravi odgovoren Bojan Kostevc, ki zapisniško spremlja pobude in
potrebe občanov, ki se smiselno izvajajo za doseganje ciljev. Izpostavljena je težava
vodooskrbe na Okroglicah. Rešitve se podajo v sodelovanju strokovnih služb Občine
Sevnica s pretokom potrebnih informacij s terena. Bojan Kostevc apelira na člane svete, da
podajo informacije še z morebitno neznano problematiko, ker je do junija 2019 možna
korekcija projekta. Izpostavi pozitivno izkušnjo posodobitve sistema na Radežu, ki je
posodobljen na relaciji osmih kilometrov v tesnem sodelovanju krajanov, ki najbolj poznajo
teren.
Gorazd Zupanc v nadaljevanju izpostavi projekt rastlinske čistilne naprave. Po pogovorih z
nekaterimi krajani podaja v razmislek, da bi se lokacija čistilne naprave prestavila pod
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železnico, saj meni, da je lokacija preblizu naselja. Župan ocenjuje, da je lokacija primerna,
saj je po pregledih ostalih že delujočih rastlinskih čistilnih naprav v občini Sevnica
ugotovljeno, da le-te nimajo negativnega učinka na kraj in prebivalstvo. Poleg navedenega je
lokacija upravičena tudi iz razloga posodobitve cestne infrastrukture. Predlaga, da se v
aprilu skliče seja sveta KS Loka na kateri bi potekala razprava na temo rastlinske čistilne
naprave. S strani Občine Sevnica po podano gradivo predlaganih ureditev.
Sklep:
Svet KS Loka se je seznanil s stanjem vodooskrbe na območju krajevne skupnosti
Loka.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 4
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019
Predsedujoči poda besedo Marjetki Flisek, ki članom sveta predstavi Predlog finančnega
načrta za leto 2019. Na začetku predstavi prihodkovno stran plana, kjer so predvideni
prihodki od kvote iz občinskega proračuna v znesku 50.341,78 EUR za investicijski del in
10.068,99 EUR za delovanje. Iz naslova vodarin in grobnin ter uporabo mrliških vežic je
planiran prihodek 42.504,0000 EUR. Skupna vrednost vseh prihodkov je planirana v znesku
103.937,77 EUR.
V nadaljevanju je predstavljena še odhodkovna stran dela finančnega načrta, ki znaša
105.678,00, upoštevajoč tudi stanje sredstev na poslovnem računu dne 31.12.2018, ki znaša
1.743,00 EUR:
 Delovanje krajevne skupnosti v znesku 19.317,00 EUR,
 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v znesku 50.704,00 EUR,
 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v vrednosti 32.157,00
EUR, kamor sodijo stroški vzdrževanja vodovodov in delovanje pokopališke
dejavnosti.
 Kultura, šport in nevladne organizacije v znesku 3.500,00 EUR. Iz tega zneska se
pokrivajo dotacije za delovanje aktivnim društvom na območju KS Loka in
vzdrževanje rekreativne poti ob Savi.
Predsednik odpre razpravo. V razpravi so sodelovali Luka Cesar, Zoran Cvar, predsednik,
Božidar Beci, Helna Zidarič Kožar, Bodgan Gomboc, Gorazd Zupanc.
Povzetek razprave:
S strani krajanov je prišlo, do informacije, da nekateri krajani niso prejeli položnic, nekateri pa
so dobili neopravičene opomine. Pobuda na strani članov sveta je, da se vodenje evidenc in
plačevanje grobnin in vodarin preda v upravljanje Komunali d.o.o. Sevnica.
Člani sveta podajo pobudo na Občino Sevnica za rekonstrukcijo lokalne ceste Okroglice
Razbor, ki je v zelo slabem stanju.
Po tej končani razpravi člani sveta sprejmejo sklep.
Sklep:
Svet Krajevne skupnost Loka pri Zidanem Mostu se je na 2. redni seji dne 10.1.2019
seznanil z dokumenti finančnega načrta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu
za leto 2019 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
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Ad 5
Pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022
Predsednik člane sveta pozove, da predstavijo problematiko po območjih, katerih rešitve
bodo izvajane v tekočem mandatnem obdobju.
Čelovnik:
- dokončanje ureditve usada na Čelovniku
- kjer je vodovod je bil vkopan spokan, zaliti cesto s smolo.
- Od Žirovnice do Čelovnika je cesta povešana zaradi vožnje težkih tovornjakov (velika
luknja na križišču.
- Na Čelovniku je potrebno zagotoviti neoporečno pitno vodo. Pri strokovnih občinskih
službah je potrebno preveriti ali je izvedena hidravlična izboljšava vodovoda na
Čelovniku.
- Ureditev ceste Čelovnik – Pleš,
- Potrebno izvesti čiščenje propustov in muld.
Loka:
- Nujna ureditev mrliških vežic na pokopališču v Loki in na Razborju (zamenjava
dotrajane in nakup manjkajoče opreme, zagotoviti prostor za raztros).
- Dokončanje ureditve okolice kulturne dvorane.
- Dokončanje spomenika Ferdinanda Rišpla.
- Potrebno ohraniti zgodovinsko dediščino kapele.
Okroglice:
- zagotovitev varne vodooskrbe,
- sanacija lokalne ceste Razbor – Okroglice,
- rekonstrukcije nekaterih delov javnih poti (Podvinska cesta, makadamska cesta od
Ivandiča mimo Kadilnika do Gorjupa).
Račica:
- ureditev pločnika Račica – Loka,
- ureditev avtobusnih postaj (ena na mestu porušene Kovačeve hiše, druga pa na
mestu objekta Račica 48)
- dopis lastnikom zaradi ureditve okolice oz. morebitnega rušenja razpadajočega
stanovanjskega objekta na hišni št. 26 (Štangl Milan, Rožanec Cvetka),
- ureditev ceste mimo Perdiha,
- asfaltiranje ceste do vodnega zajetja.
Breg:
- postavitev signalizacije za umiritev prometa na cesti oz. označitev križišča s
prednostno cesto mimo igrišča proti brvi,
- pred igriščem, kjer je avtobusna postaja predlog asfaltacije trikotnika (obravnavano že
v prejšnjem mandatu)
- ureditev ceste Jevša (od Hočevarja),
- ureditev ceste od kapelice do Štavta (50 m asfalta, ureditev odvodnjavanja,
postavitev treh svetilk javne razsvetljave).
Šentjur:
- celovita preplastitev asfaltirane ceste skozi vas,
- postavitev avtobusne postaje pred vasjo Šentjur,
- postavitev cestne signalizacije »Otroci na cesti« ali signalizacijo za umiritev prometa,
- opozoriti Ribiško družino Radeče zaradi čiščenja obvodnega sveta.
Žirovnica:
- ureditev hidrantne mreže zaradi zagotavljanja požarne varnosti,
- ureditev lokalne ceste od Žirovnice proti Lovrencu.
Radež:
- ureditev lokalne ceste Loka – Radež,
- ureditev ceste Guna in Polana,
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- ureditev javne razsvetljave.
Razbor:
- ureditev mrliške vežice,
- dokončanje ceste proti Zevnikar (cca 600 m),
- preplastitev ceste proti ruskemu mostu (cca 400 m).
Med podajanjem predlogov so potekale razprave v kateri so sodelovali vsi prisotni člani sveta
in so opozorili, da je potrebno vzpostaviti red pri oranju njiv v varovalnem območju cest. V
sami Loki je premalo prehodov čez cesto, potrebno je pregledati hidrant na Čelovniku,
preveriti je potrebno odgovor glede uničenosti ceste na Čelovniku zaradi spravila lesa.
Pogovor je potekal tudi zaradi postavitve bankomata. Predsednik pozna odgovor, da Loka ne
izpolnjuje kriterijev za postavitev le-tega.
Ad 6
Sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta v krajevni
skupnosti
Predsednik člane sveta seznani z zneskom nagrade članov sveta krajevne skupnosti skladno
s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica.
Sklep:
Svet Krajevne skupnost Loka pri Zidanem Mostu je na 2. redni seji dne 10.1.2019
sprejel sklep, da se članom sveta krajevne skupnosti izplačuje sejnina v znesku 25,00
EUR bruto za vsako udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti. Predsedniku sveta
krajevne skupnosti se izplačuje mesečna nagrada v višini 280,00 EUR bruto.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 7
Odstranitev objekta na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 91
Člani sveta so na svoje elektronske naslove prejeli gradivo v katerem je predstavljena
situacija objekta na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 91. Po razpravi člani sveta sprejmejo
sledeči
sklep:
Po pregledu gradiva glede odstranitve objekta na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 91,
smo člani sveta mnenja, da predmetni dotrajani objekt predstavlja veliko nevarnost za
vse udeležence v cestnem prometu. Na Občino Sevnica podajamo pobudo, da se
objekt na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 91 čimprej poruši in tako zagotovi varnost
za krajane, ki vsakodnevno uporabljajo pot mimo razpadajočega objekta.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 8
Pregled vlog in dopisov
23.12.2018 je bila na sedež krajevne skupnosti podana vloga za sofinanciranje pri
obdarovanju predšolskih otrok iz KS Loka pri Zidanem Mostu. Ker v mesecu decembru ni
bilo vsebinske seje sveta KS in zaradi dejstva, da je krajevna skupnost predmetno
obdarovanje sofinancirala že v prihodnosti, se je predsednik odločil in pomoč v znesku 5,00
EUR na otroka.
Sklep:
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Svet Krajevne skupnost Loka pri Zidanem Mostu podpira pomoč za obdaritev otrok v
znesku 5,00 EUR na otroka.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju predsednik predstavi vlogo krajana iz Okroglic s prošnjo za ureditev ceste
makadamskega dela cesta Okroglice – Razbor v obliki navoza peska in treh propustov
dolžine po 5 m.
Sklep:
Svet Krajevne skupnost Loka pri Zidanem Mostu odobri pomoč v obliki dveh
kamionov peska.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Predsednik poda v razpravo prejet predračun za izdelavo odlitka iz poliestra Ferdinanda
Rišpla v znesku 1.180,00 EUR. Ker so bile v letu 2018 že delno financirane aktivnosti
izdelave kipa, meni, da je smiselno investicijo dokončati. Pobuda za izdelavo kipa je podal
svet krajevne skupnosti v prejšnjem mandatu.
V razpravi sodelujejo predsednik, Zoran Cvar, Helena Zidarič Kolar, Franja Strniša.
Povzetek razprave:
V prihodnje je potrebno razmisliti o določitvi krajevnega praznika.
Sklep:
Svet Krajevne skupnost Loka pri Zidanem Mostu odobri izdelavo odlitka iz poliestra
Ferdinanda Rišpla v znesku 1.180,00 EUR.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 9
Razno
Pri točki člani sveta razpravljajo o načinu izvajanja zimske službe, saj so nekateri opazili, da
se dogajajo nepravilnosti oz. le-ta ni pravilno organizirana. Predlaga se, da se v prihodnje
razmisli o uporabi GPS sistema v vozilih, ki bi omogočil optimalno rešitev vodenja evidence.
Predsednik bo zadevo preveril pri odgovornih na Komunali d.o.o. Cenejše izvajanje bi bilo
omogočeno z vzpostavitvijo dodatne deponije posipnega materiala.
Predsedujoči se članom sveta zahvali za sodelovanje.
Seja zaključena ob 20.35 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Aleksander File
Predsednik sveta KS Loka

7

8

