KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 031-0006/2020
Datum: 6. 2. 2020
ZAPISNIK
5. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v četrtek, 6.2.2020 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Loka 51, Loka pri Zidanem Mostu.
Prisotni člani Sveta KS: Aleksander File, Bogdan Gomboc, Ludvik Cesar, Jože Kokalj, Franja
Strniša, Helena Zidar Kožar, Matjaž Felicijan, Barbara Zagrajšek.
Odsotni člani Sveta KS: Rudi Kajtna (opr.), Zoran Cvar (opr.).
Ostali prisotni: Božidar Beci (član Občinskega sveta občine Sevnica), Marjetka Flisek
(referentka za KS na Občini Sevnica).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Aleksander File, 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 8 članov sveta, kar pomeni, da je svet KS Loka sklepčen.
Predsednik: Predlagal je, da se dnevni red dopolni z dodatno točko in sicer: Seznanitev z
dokumenti zaključnega računa za leto 2019.
Predsednik: Predlaga sprejem dopolnjenega dnevnega reda.
Sklep:
Svet KS Loka soglasno sprejme predlagani dopolnjeni 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 in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta z dne 26.9.2019,
3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2019,
4. Pokopališka dejavnost na območju KS Loka,
5. Vodovod Čelovnik, Okroglice, Breg,
6. Pregled vlog in dopisov,
7. Plan dela – pobude in predlogi članov sveta,
8. Razno.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta z dne 26.9.2019
Člani sveta so zapisnik prejeli kot gradivo skupaj z vabilom na sejo. Predsednik predlaga
razpravo glede na zapisnik prejšnje seje. Razprave ni.
SKLEP:
Člani sveta KS Loka so potrdili zapisnik 4. seje sveta KS Loka z dne 26.9.2019.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2019
Predsednik preda besedo Marjetki Flisek, referentki za KS na Občini Sevnica, da prestavi
gradivo zaključnega računa za leto 2019. Tiskano gradivo so člani sveta prejeli na klop.
Prihodke proračuna predstavljajo nedavčni prihodki v znesku 34.603,28 EUR-ov, in vključujejo:
prihodke od obresti v znesku 0 EUR-ov, prihodke od najemnin za poslovne prostore v znesku
0 EUR-ov, grobnino ter vodarino v znesku 26.390,16 EUR-ov. Prispevki in doplačila občanov
za izvajanje določenih programov tekočega značaja znašajo 932 EUR-ov. Drugi izredni
nedavčni prihodki znašajo 7.131,12 EUR-ov (v znesku zajeto nakazilo za uporabo mrliških
vežic Komunale d.o.o. Sevnica 1.091,12 in nakazilo FURS-a v znesku 6.040,00). 150,00 EURov je bilo prejeto iz naslova donacije in darila od domačih fizičnih oseb.
V letu 2019 je KS redno prejemala sredstva iz občinskega proračuna, tako da smo lahko
tekoče poravnavali obveznosti. Skupni znesek prejetih sredstev iz občinskega proračuna za
leto 2019 je bil 61.430,77 EUR-ov in sicer: za tekoče delovanje 10.088,99 EUR-ov, za
investicije 51.341,78 EUR-ov.
Odhodki:
Za pisarniški material, stroške reprezentance in drugi splošni material in storitve, je bilo
porabljenih 3.683,46 EUR-ov, za energijo, vodo, komunalne storitve in druge storitve
komunikacije in komunalnega urejanja kraja pa 4.227,58 EUR-ov.
Za delo predsednika ter delo po podjemni pogodi, plačilo članom sveta za sejnine, plačilo
storitev UJP-pu ter druge operativne odhodke je bilo porabljenih 12.094,05 EUR-ov. V znesku
je vključeno tudi plačilo avtorskega honorarja v znesku 1.450,00 EUR-ov, ki je bil nakazan za
izdelavo ulitka spomenika Ferdinanda Rišpla in nabava reflektorjev v znesku 933,30 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 1.400,00
EUR-ov.
Za tekoče vzdrževanje pri oskrbi z vodo je bilo porabljenih 22.058,95 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 je bilo porabljenih 40.825,18 EUR-ov, in sicer 32.506,98 EUR-ov za

tekoče vzdrževanje cest (zimska služba, krpanje lukenj na cestiščih, urejanje brežin ob
potokih, sanacije makadamskih cest) ter 8.318,20 EUR-ov za investicijsko vzdrževanje cest.
(sanacija ceste v Račici in ob Savi, ceste Guna, izdelava opore na cestišču Čelovnik, ureditev
ceste Radež in Podvine).
Za urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost je bilo namenjenih 5.411,58 EUR-ov. Sredstva
so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov, električno energijo, odvoz odpadkov, vodo
in komunalne storitve.
Za tekoče vzdrževanje kulturne dvorane je bilo porabljenih 435,52 EUR-ov.
V izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov znaša znesek celotnih prihodkov za
96.034,05 EUR-ov, znesek celotnih odhodkov pa 88.018,05 EUR-ov.
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.015,31 EUR-ov, bo zvišal poslovni sklad.
Predsednik poda točko v razpravo.
Helena Zidarič Kožar poda vprašanje, kako bo v letu 2020 glede stroškov pošiljanja položnic
za vodarino. Predsednik odgovori, da je vodovodno omrežje Loka - Račica v celoti prevzela v
upravljanje Komunala d.o.o., tako da dejavnost iz tega vodovoda za KS ne predstavlja nobenih
stroškov in nobenih prihodkov. Administrativne stroške za KS Loka predstavljajo vodovodi
Šentjur, Breg in Razbor.
SKLEP:
Svet krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu se je na svoji 5. redni seji dne, 6.2.2020
seznanil z dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu
za leto 2019 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnice, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Pokopališka dejavnost na območju KS Loka
Predsednik člane sveta seznani, da je vsa pokopališča in mrliške vežice v krajevnih skupnosti
občine Sevnica s 1.1.2020 prevzelo v upravljanje javno podjetje Komunala d.o.o. na pobudo
lastnika Občina Sevnica skladno z veljavno zakonodajo in podpisano pogodbo. Skladno z
dogovorom ostajata na pokopališču Loka, Razbor in Breg ista urejevalca pokopališča, ki bosta
za svoje opravljeno delo plačana s strani lastnika pokopališč. oz. upravljavca.
Razprava: Helena Zidar Kožar, predsednik, Ludvik Cesar, Božidar Beci, Bogdan Gomboc.
Ob predaji pokopališč v upravljanje na Komunalo d.o.o. je bilo obljubljeno, da se bodo mrliške
vežice ustrezno obnovile, ustrezno se uredi kataster grobov. Razpravljavci razpravljajo o
poteku pogrebne službe po novi zakonodaji. Z novim upravljanjem se bo vzpostavil tudi večji
plačilni red na strani plačevalcev grobnin.

Ad 5
Vodovod Čelovnik, Okroglice, Breg
Predsednik članom sveta predstavi Poročilo o odvzeti vodi z dne 12.12.2019, ki je bila odvzeta
na naslovu Urgl Ivan, Čelovnik 8. Analize kažejo na neustrezno kvaliteto vodo, saj je v poročilu
pripisano, da uživanje takšne vode predstavlja resno tveganje za zdravje uporabnikov.
V razpravo se vključijo Franja Strniša Helena Zidarič Kožar, Bogdan Gomboc, Jože Kokalj,
Ludvik Cesar, Božidar Beci, Barbara Zakrajšek, Matjaž Felicijan, Božidar Beci.
Predsednik bo na Komunali d.o.o. preveril, ker je na poročilu verjetnost napake pri navedbi
lokacije odvzema vzorca. Razpravljavci razpravljajo o morebitnih vzrokih nastanka oporečne
pitne vode in o možnih novih vodnih virih. Trenutno mora KS Loka iz svojega proračuna
plačevati porabo električne energije in kontrolo vode za vodovod Čelovnik. Predsednik
predlaga, da se na pobudo župana Občine Sevnica, skliče sestanek vseh uporabnikov vode,
ki bi podali morebitne ideje oz. rešitve za dobavo kvalitetne pitne vode na Čelovniku. Na
sestanku bodo prisotni tudi predstavniki Komunale d.o.o. Sevnica in Občine Sevnice.
Za vodovod Okroglice je potrebno preveriti način plačevanja vodarine, saj ne predstavljajo
prihodka KS Loka. Iz računovodskih evidenc je razvidno, da KS Loka plačuje stroške
zagotavljanje odgovorne osebe za kvaliteto vode podjetju Komunala d.o.o. v znesku 1.884,00
EUR na letni ravni za vodovod Okroglice, Šentjur in Breg. Potrebno je urediti način plačevanja
vodarine glede na to, da ima KS določene stroške z vzdrževanjem vodovodnih sistemov.
Opažene so tudi napake pri vodenju evidenc pri trenutnem pogodbenem izvajalcu obračuna
vodarine.
Ad 6
Pregled vlog in dopisov
Predsednik člane sveta seznani s prispelimi vlogami in dopisi od 4. redne sejo do 6.2.2020.
Klaudija Kozole je kot vsako leto podala prošnjo za sofinanciranje pri obdarovanju predšolskih
otrok, ki živijo na območju KS Loka. Polovico potrebnih sredstev zbere vlagateljica sama,
polovico pa prispeva KS Loka iz svojega proračuna, ki se izkazuje na prejetem računa podjetja
Baron, kjer se nabavijo darila. Za leto 2020 je to 225 EUR.
Branko Kačič podajo prošnjo za obnovitev ceste zaradi novega odprtja plazu in zaradi
preprečitve nadaljnje širitve plazu. Predlaga pomoč v obliki zagotovitve delovnega stroja (10
ur) ter nabavi cevi za ureditev ustreznega odvodnjavanja, da se uredi normalna prevoznost
cestišča. V razpravo se vključi Ludvik Cesar, Božidar Beci, Helena Zidarič Kožar, Bogdan
Gomboc, Franja Strniša. Potrebno je narediti ogled terena, saj je smiselna trajna sanacija plazu
z vključitvijo strokovnih služb Občine Sevnica. Po opazki Ludvika Cesarja je na omenjeni
lokaciji možen tudi izvir pitne vode. O namenu se pisno obvesti vlagatelja prošnje.
Jože Smešnik prosi za sanacija javne poti št. 872032 Žirovnica-Smešnik. Sanirati je potrebno
udrtino na asfaltni prevleki. Cesta je strma in predstavlja nevarnost zdrsa. Predlaga postavitev
zaščitne ograje. Predsednik glede na prej opravljeni terenski ogled predlaga, da se cesta
primerno uredi, saj ne predstavlja večjega stroška za proračun KS Loka.
Anica Prebejšek – prošnja za obnovo gozdne ceste do stanovanjske hiša Breg 17a (cesta čez
Črno hosto). Predsednik je cesto pogledal in vlagateljici odobril navoz 1 kamiona gramoza. Po
ogledu terena predsednik predlaga, da se na tem odseku odobri strojnika, ki bi cesto uredil za
lažjo prevoznost.
KŠTD Razbor- prošnja za finančno pomoč za delovanje društva. Društvu se odobri dotacija v
znesku 200,00 EUR.
Jolanda in Marjan gobec sta na sedež KS poslala zahvalo KS Loka, ki je pomagala s finančnimi
sredstvi pri ureditvi dovozne poti.

KD Primož Trubar – finančna pomoč pri organizaciji spomladanskih prireditev. Društvu se
odobri dotacija v znesku 200,00 EUR.
Aktiv žena Breg – Šentjur – prošnja za finančno pomoč za delovanje društva. Društvu se odobri
dotacija v znesku 200,00 EUR.
Turistično društvo Loka - prošnja za finančno pomoč za delovanje društva. Društvu se odobri
dotacija v znesku 200,00 EUR.

Ad 7
Plan dela – pobude in predlogi članov sveta
Predsednik pove, da je na Občino Sevnica že posredoval prioritetno potrebne ureditve lokalnih
cest na območju KS Loka.
V nadaljevanju podajajo svoje predloge in pobude ostali prisotni člani sveta KS Loka.
Račica:
- ureditev križišča pri Perdihu,
- Ogledala na državni cesti (vloga je bila poslana),
Božidar Beci pove, da je cesta Breg - Loka v fazi projektiranja. Potrebno je spremljati projekt.
Hidravlična izboljšava je predvidena do Šentjurja na Bregu.
Čelovnik:
- Popravilo ceste pri Mesojedcu,
- G. Mišmaš bi rad vodo iz Čelovnika v kraj Slap.
Okroglice:
- V aktualni zimski sezoni je bila opažena nevarnost na cesti, ki vodi mimo Nunčiča, saj
se je naredila ledena plošča zaradi neustreznega odvodnjavanja. Cilj je urediti
ustrezno odvodnjavanje, da v prihodnosti ne bo prihajalo do težav varnosti v cestnem
prometu. O zadevi so že obveščene strokovne službe Občine Sevnica.
- Na okroglicah je postavljeno novo obcestno ogledalo, za kar se zahvaljuje pristojnim
službam Občine Sevnica.
- Ureditev ceste v Podvine (nadaljevanje od Gračnerja naprej). Helena Zidarič Kožar
pravi, da je lastnik (Pompe) iz obcestnega sveta že prestavil ograjo, ki predstavlja
težavo za začetek aktivnosti.
- Druge potrebne ureditve oz. podane pobude so bile podane že v letu 2019.
- Asfaltacija ceste proti Brglezu v izmeri cca 350 m1 (spodnji ustroj financirajo uporabniki
ceste, asfalt poravna KS). Predsednik predlaga izdelavo predračuna.
Breg:
- Postavitev oglasnega kozolčka pri domu,
- Čimprejšnji pričetek aktivnosti gradnje pločnika od Šentjurja do Brega (zaznano je
veliko nezadovoljstvo krajanov). Prisotni razpravljajo in podajajo nezadovoljstvo glede
celotne državne ceste od Loke proti Bregu, saj je z vidika varnosti neprimerna. Člani
sveta predlagajo agresivnejši pristop za ureditev predmetne ceste. Pobudo je potrebno
podati tudi na seji občinskega sveta.
- Predsednik pove, da se bo postavila svetilka javne razsvetljave pri Štautu.
- Ureditev ceste do Štauta v izmeri cca 80 m, širine 2,70 m. Predsednik pove, da je
predračunska vrednost ureditve 8.352,00 EUR. Predračun je podal Blaž Lipovšek s.p..
Za ponudbo se pozove tudi ostale potencialne izvajalce.
- Matjaž Felicijan sprašuje kako je z ureditvijo ceste do Štigl. Predsednik pove, da je
dogovorjeno, da Štigl Boris financira pripravljalna dela (spodnji ustroj), asfaltacijo pa
sofinancira KS Loka in Občina Sevnica.

Razbor:
- Preplastitev lokalne ceste od Ruskega mosta (od križišča do Vrha Razborja). Pobudo
se preda strokovnim službam Občine Sevnica.
Šentjur na Polju:
- Barbara Zakrajšek predstavi potek postopka glede prestavitve kapelice. Glede na pogoje
Zavoda za varstvo kulturne dediščine se zgradi nova kapelica pod pogoji, ki so določeni v
odločbi na novi lokaciji, za katero je že pridobljena služnost. Ga. Barbara pravi, da bo
pričela z aktivnostmi pridobivanja predračunov in morebitnih donatorskih sredstev.
- Avtobusna postaja za Šentjur na Polju je naročena. Glede oznake prehoda za pešce se bo
predsednik pozanimal pri strokovnih službah Občine Sevnica.
- Javna razsvetljava na povezovalni poti. Predsednik pove, da bo narejen ogled terena s
predstavnikom stroke, da se doreče optimalna ureditev javne razsvetljave.
Predsednik se zahvali vsem prisotnim na seji.
Seja zaključena ob 19.47 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Predsednik Sveta KS Loka
Aleksander File

