KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka 51
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Številka: 031-0006/2020
Datum: 16. 7. 2020
ZAPISNIK
6. redne seje Sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, ki je potekala v četrtek, 16.7.2020 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, Rudi Kajtna.
Odsotni člani Sveta KS: Zoran Cvar, Kajtna Rudi (opr.).
Ostali prisotni: Srečko Ocvirk (župan 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 7 članov sveta, kar pomeni, da je svet KS Loka sklepčen.
Predsedujoči pozdravi goste in člane sveta ter prebere predlog dnevnega reda in ga poda v
razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje sveta z dne 6.2.2020,
Ceste po krajevni skupnosti (državne, občinske, lokalne in javne poti),
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020,
Pregled vlog in dopisov,
Pobude in predlogi članov sveta,
Razno.

Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Loka soglasno sprejme predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje sveta z dne 6.2.2020
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 5. seje sveta KS Loka z dne 6.2.2020.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.

Ad 3
Ceste po krajevni skupnosti (državne, občinske, lokalne in javne poti)
Predsednik na začetku poudari, da splošno gledano, so ceste na območju KS Loka v slabem
stanju. Kot prvo izpostavi državno cesto od Brega do Radeč, na kateri so se izvajale aktivnosti
krpanja udarnih jam in manjših sanacijskih del na najbolj izpostavljenih mestih. Po krajši
razpravi je večina članov sveta mnenja, da je odsek ceste od Loke proti Radečam neprimerno
urejen. Župan pove, da so strokovne službe Občine Sevnica posredovale poziv na Direkcijo
RS za ceste, da izvedbo preveri strokovni nadzornik. Izpostavljena državna cesta je tudi od
Loke do Račice.
Glede lokalnih cest pove, da se že dolgo opozarja strokovne službe Občine Sevnica na slabo
stanje lokalnih cest na Razborju, Okroglicah, Žirovnici in Radežu. Javne poti se urejajo v okviru
razpoložljivih finančnih sredstev in izkazanemu interesu krajanov. Uredila se je asfaltacija pri
Perdihu, sanirale so se udarne jame pri cerkvi. Predsednik ima pridobljene predračune za
odseke, ki so najbolj potrebni sanacijskih del.
Predsednik odpre razpravo.
Župan poudari, da občinska uprava Občine Sevnica težko vpliva na progam urejevanja
državnih cest. Člane sveta seznani, da je v fazi projektiranja državna cesta Loka-Račica. Rok
za oddajo dokumentacije je 27.9.2020, čas ko direkcija skliče recenzijsko obravnavo. Časovni
termin izvedbe še ni znan.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je izgradnja novega mostu čez potok na Bregu z
ureditvijo križišča proti Razborju, s podaljškom do porušene stanovanjske hiše na ovinku. Na
novo se je uredila cesta od Brega proti Lisci. Velik interes je zaznan za sanacijo ceste od
Razborja proti Ruskemu mostu, ki predstavlja bližnjico. Cesta je sicer kategorizirana kot
lokalna cesta, vendar je težava, ker je ta zelo ozka in pod vprašanjem, kako se jo da na
primeren način vzdrževati. Na temo je podal repliko Cesar Ludvik, ki predlaga delno
preplastitev na najbolj izpostavljenem mestu ter poda mnenje, da je košnja obcestnega dela
nezadostna. Župan pove, da se košnja vrši enkrat do dvakrat letno, kar pa je sigurno premalo
glede na želje in potrebe. Večkrat predstavlja težavo pri urejevanju obcestnega dela neurejena
lastniška razmerja, ki pa se urejajo postopoma po prioritetnem vrstnem redu. Glede temeljite
sanacije v prihodnosti predstavljajo velik izziv ureditev cest na Žirovnici in Radežu, saj je teren
zelo zahteven.
➢ 18.13 se seji pridruži Matjaž Felicijan. Na seji je prisotnih 8 članov sveta KS
Predsednik župana vpraša v kateri fazi je projekt ureditve pločnika na Bregu. Župan pove, da
je idejni projekt pripravljen, kateri je osnova za izvedbo terenskih obravnav z lastniki zemljišč
in posledično potrebnimi odmerami. Pločnik bo potekal od železniške postaje do Brega.
V nadaljevanju župan člane sveta seznani, da je odobreno rušenje objektov Štangl in Srnec.
Teren bo kasneje služil za širitev ceste ter za zamenjavo zemljišč z lastniki, ki bodo del svojih
zemljišč odstopili v namen širjenja cestne infrastrukture.
Bogdan Gomboc sprašuje ali se bo vzporedno z rekonstrukcijo državne ceste uredil tudi
kanalizacijski vod. Župan pojasni, da se v Loki se izvaja projekt izgradnje čistilne naprave v

Loki, ki je trenutno v fazi pridobivanja zemljišč župnije in Sklada kmetijskih zemljišč. V sklopu
tega projekta je predvidena tudi sprememba prometne ureditve, ki bi umirila promet okrog
osnovne šole. V Račica izgradnja čistine naprave ni predvidena zaradi prevelikih ekonomskih
stroškov (dolžina kanalizacije, več črpališč). Predlaga se izgradnja skupnega voda meteorne
kanalizacije in postavitev individualnih čistilnih naprav.
V nadaljevanju poteka razprava o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih
voda na območju Občine Sevnica. Za pravilno čiščenje je zakonita tudi uporaba greznic, s tem
da je potrebno greznično goščo odvažati na centralno čistilno napravo. Je pa potrebno za
takšen sistem plačevati takso za obremenjevanje voda, medtem ko so lastniki, ki postavijo
individualno čistilno naprave te dajatve oproščeni. Uporabniki, ki se priključujejo na skupno
čistilno naprave plačujejo stroške kanalščine in čiščenja čistilne naprave.
Župan pove, da je predvidena tudi sanacija javne poti na Slap, ki se bo izvajala skladno s
pridobljenim geološkim poročilom v sklopu sanacije po naravnih nesrečah, saj teren plazi.
Helena Zidarič Kožar sprašuje kako potekajo aktivnosti z ureditvijo tretje razvojne osi. Župan
pove, da je tematika aktualna. 2.7.2020 je Občina Sevnica prejela odgovor glede aktivnosti na
srednjem delu tretje razvojne osi. V pripravi je državni prostorski načrt. V pridobivanju je
okoljsko poročilo ter hidravlično hidrološke analize. V prihodnjih letih je predvidena poveza
Zidani Most proti Hrastniku. Za Občino Sevnica je sedaj velika pomena razširitev podvozov v
Zidanem Mostu, ki bo omogočila povezavo do kamnoloma, kjer je predviden most. Tako se bo
v prihodnosti uredila tudi povezavo proti Celju.
Ludvik Cesar opozori, da je pri Ruskem mostu odstranjen znak STOP. Župan pove, da je
potrebno opazke glede nepravilnosti na obcestnem svetu javiti pristojnemu vzdrževalcu cest,
to je v tem primeru podjetje Komunala d.o.o..
Helena Zidarič Kožar sprašuje glede dokončanja ureditve ceste na Okroglicah ter opozori, da
se dela škoda, ker se izvedba ne dokonča z asfaltacijo, saj pesek ob večjem deževju odnaša.
Župan in predsednik povesta, da se bodo dela dokončala v sklopu celovite izvedbe plomb
cestišč na območju KS Loka. Obljubljeno je, da se bo takrat posanirala tudi poškodba cestišča,
ki je nastala pri izvedbi optičnega omrežja Čelovnik in Žirovnica.
Franja Strniša opozori na neurejeno makadamsko pot Žirovnica-Pleš-Čelovnik, ki je polna
udrtin zaradi sečnje lesa v izvedbi podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o., katero bi moralo
cestišče vzpostaviti v prvotno stanje. Župan poda predlog, da se zahtevo po ureditvi pisno
poda na SiDG. V nadaljevanju na pobudo Helene Zidarič Kožar razpravljajo o pravilih vožnje
tovornih vozil (osna obremenitev vozila, teža tovora, hitrost vožnje).

Ad 4
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020
Poleg aktualnih zadev na cestni infrastrukturi župan izpostavi sledeče:
- Odkup nepremičnin, ki bodo omogočali razvoj kraja in posodobitev infrastrukture (dva
objekta v Račici in objekt na trgu v lasti Sadjarstva Blanca);
- Projekt izgradnje čistine naprave je v fazi pridobivanja zemljišč župnije in sklada
kmetijskih zemljišč.
- Na področju šolstva in vzgoje je OŠ Loka glede prostorskih pogojev v dobrem stanju.
Manjšo težavo za podružnico predstavlja sprememba šolskega okoliša, ker se del otrok
iz Razborja usmerja v matično šolo v Sevnici zaradi ekonomskih razlogov staršev, ki
se vozijo v službo v Sevnico. Na objektu podružnične šole se predvidevajo manjša
vzdrževalna dela (obnova kurilnice). Knjižnica v OŠ ostaja. V mesecu septembru bo
začel po celotnem Posavju voziti bibliobus, ki bo aktualen tudi za krajane KS Loka, saj
bo krajanom nudil izposojo svežega knjižničarskega gradiva.

Prostorski akti se na območju Občine Sevnica dopolnjujejo (V Račici se izdeluje manjši
prostorski načrt za eno individualno stanovanjsko hišo, ker trenutna zazidalna podpora
ni ustrezala želji investitorja).
- Prenos pokopališke in pogrebne dejavnosti je bil prenesen skladno z zakonodajo. Na
območju celotne občine so se vseh mrliških vežicah (razen Razbor) izvedle manjše
posodobitve, ki so zagotovile primeren izgled objekta.
- Izdelana je dokumentacija za prestavitev kapelice v Šentjurju na Polju. Podani sta bili
še dve pobudi za prestavitev kapelic na območju KS Loka, ki sta postavljeni na
zasebnem zemljišču.
- Na področju javne razsvetljave se zadeve dopolnjujejo tekoče v sodelovanju s
predsednikom sveta KS.
- Postavljanje in urejevanje avtobusnih postaj s pripadajočo cestno ureditvijo se izvaja
skladno z določenimi okvirji.
- Vodooskrba- napovedan projekt je v terminskih okvirjih. Izvedba bo v letu 2021. Tekoče
vzdrževanje obstoječega vodovodnega sistema poteka nemoteno. Hidrantna mreža se
ne trenutno ne more zagotoviti zaradi obstoječega sistema, ker sistem ne ustreza
veljavnim standardom. Posodobitev hidrantne mreže za nemoteno zagotavljanje
požarne varnosti je predvideno v projektu posodobitve vodovodnega sistema.
- Svetu KS Loka in krajanom je potrebno posredovati informacijo o predstavitvi in
uskladitvi predloga projekta za izgradnjo čistilne naprave.
Na vprašanje Jožeta Kokalja glede projekta oskrbe z vodo na Plešu v sodelovanju z Občino
Laško, poteka razprava glede najučinkovitejše rešitve vodooskrbe za krajane Pleša in
Čelovnika. Župan predlaga sklic sestanka v sodelovanju zainteresiranih uporabnikov,
predstavnikov sveta KS, strokovnih služb Občine Sevnica in podjetja Komunala d.o.o.
-

Cesar Ludvik se je navezal na šolski prevoz otrok in predlagal uvedbo mini busa, ki bi pobiral
otroke čez Razbor in Okroglice, saj meni, da je trenutna situacija glede odločitve staršev za
preusmeritev svojih otrok v matično šolo prav nepravilno organizirana logistika šolskega
prevoza. Na tematiko župan predstavi nekaj točk iz Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok.
V nadaljevanju poteka razprava o varnosti v cestnem prometu otrok v kateri sta sodelovala
Helena Zidarič Kožar, Bogdan Gomboc in župan. Vsi zagovarjajo, da bi lahko otroci zaradi
zdravje več pešačili, vendar obstoječa cestna infrastruktura ne zagotavlja varnosti otrok v
prometu.
V nadaljevanju župan izpostavi, da je potrebno premisliti o prestavitvi fitnes naprav, saj je
opaziti, da se na dosedanji lokaciji ne uporabljajo. Člane sveta seznani, da bo Ministrstvo za
promet v sklopu operativnega varstva pred hrupom izvajalo aktivnosti na delih ob železniški
progi, kjer se je po meritvah izkazala preobremenitev s hrupom. Predvidena je protihrupna
ograja v Šentjurju na Polju. Na Bregu so predvideni individualni ukrepi.

Ad 5
Pregled vlog in dopisov
Aktiv žena Loka - finančna pomoč za delovanje društva. Društvu se odobri dotacija v znesku
200,00 EUR.
Športno kulturno turistično društvo Breg – finančna pomoč za dokup nove mivke za
odbojkarsko igrišče na Bregu. Predsednik je že odobril izdajo naročilnice v znesku 520,00
EUR.
Vaščani Šentjurja na Polju – finančna pomoč pri izgradnji kapelice v vasi Šentjur na Polju.
Vlogo poda predsednik v razpravo. Po razpravi se odobri pomoč z izkopom ter nabavi kritine.
Predsednik izpostavi, da je potrebno sanirati streho na kapelici na Lovrencu. Želja krajanov je,
da se uredi do 15.8.2020. Vsi člani sveta podpirajo predlagano finančno pomoč za dobavo

nove kritine. Pri izvedbi je potrebno vključiti lastnika zemljišča na katerem stoji predmetna
kapelica.
Prostovoljno gasilsko društvo Breg – prošnja za finančno pomoč pri nakupu novega gasilskega
vozila v vrednosti 45.000 €. V letu 2021 društvo praznuje 70 letnico delovanja. Člani sveta
pomoč odobrijo. Znesek se določi po predhodnem pregledu arhiva izkazovanja finančne
pomoči društvom za tovrstne namene. Župan članom sveta podrobneje predstavi finančno
konstrukcijo pri nabavi gasilskih vozil.

Ad 6
Pobude in predlogi članov sveta
-

-

-

-

Matjaž Felicijan izpostavi pešpot od Šentjurja proti Loki, kjer že nekaj časa stoji voda v
kateri je veliko odpadkov iz naplavin. Župan predlaga, da se območje fotografira ter
stanje pošlje v vednost pristojnim službam Občine Sevnica, ki bodo zadevo predstavile
odgovornim na Savskih elektrarna Ljubljana.
Bogdan Gomboc predlaga čiščenje peskolovov. Predviden izvajalec bo Zvonko
Ivandič.
Helena Zidarič Kožar – pohvali investicijo na Okroglicah. Zanima jo namen urejanja
platoja nasproti Krajnca, če je to turistično izhodišče za Lovrenc. Predsednik bo
informacije pridobil pri pristojnih službah. Zanima jo tudi, kako je z nadaljevanjem ceste
v Podvinah. Predsednik pravi, da je predračun če pridobljen. Članom sveta predstavi
pobuda Martinca, ki želi urejeno makadamsko pot, ki vodi mimo Pompeta do njegove
domačije.
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.
Ludvik Cesar izpostavi obsek drevja, košnja trave vsaj dvakrat letno in ponovno
postavitev prometnega znaka Stop pri Ruskem mostu.
Ad 7
Razno

Predsednik predstavi aktivnosti, ki so se izvajale v času od 5. redne seje do 16.7.2020.
-

-

-

Izvedena sanacija plazu na Okroglicah pri Kačiču.
Zahvali se članom sveta za sodelovanje pri raznosu mask in razkužil v času epidemije.
Podpisana je pogodba o sodelovanju za izdajo knjige o Loki z Oskarjem Zoranom
Zeličem.
Izvedle so aktivnosti pleskanja prostorov sedeža KS.
Pripeljana sta bila dva plakatna kozolčka (za Breg in Račico).
Izvedla se je javna razsvetljava proti Clanu, na Bregu in pri Štavtu.
Komunala je postavila zaščitno mrežo v Radežu ter podirali drevesa ob cesti.
Dvakrat se je izvajala košnja na območju KS Loka.
Izvajajo se zaključna dela na avtobusni postaji Račica.
Članom sveta predstavi skico avtobusne postaje v Šentjurju. Predračunska vrednost
za postavitev avtobusne postaje znaša 4.800,00 EUR samo za objekt, ki se financira
iz proračuna Občine Sevnica, proračun KS Loka pa krije vsa pripravljana dela.
Dobava dveh prometnih znakov »Psi na povodcu«.
Popravilo cest po neurju proti Lovrencu.
Ocenjevanje KS Loka bo v mesecu avgustu 2020 v sklopu projekta Turistične zveze
Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna. Prej se opravi sestanek s predstavniki
društev, da se dogovori za primerno ureditev kraja.
V soglasju direkcije za ceste so za naselje Račica odobrena tri obcestna ogledala.

-

Izvedena je asfaltacija pri cerkvi in križišče pri Perdihu.

Barbara Zakrajšek opozori, da je potrebno odstraniti grmovje na Bregu. Župan predlaga
zadevo fotografirati in zadevo predstaviti CGP.
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

