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8290 SEVNICA
Številka: 013-0018/2013
ZAPISNIK
22. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 18. 12. 2013, ob 18. uri, na kmetiji Jazbec v Drožanju.
Prisotni člani sveta:
Grilc Anton, Imperl Marjan, Jazbec Majda, Korene Gregor, Kralj Dejan, Močivnik Silva, Orač
Jurij, Slukan Drago, Žičkar Stanka.
Ostali prisotni:
Vinko Radišek.
Odsotni: Lipovšek Hilda.
Sejo vodi: Kralj Dejan, predsednik sveta KS Sevnica.
Predsedujoči pozdravi vse prisotne člane sveta ter prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled sklepov 21. redne seje sveta z dne 19.11.2013 in potrditev zapisnika,
3. Aktualna dogajanja,
4. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 9 članov sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 22. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled sklepov 21. redne seje sveta z dne 19. 11. 2013
Predsedujoči poda pregled sklepov 21. redne seje sveta in pojasnila v zadevi podanih pobud
članov sveta KS Sevnica.
Komisija sveta KS Sevnica za pripravo OPPN za stadion Sevnica se je sestala in sprejela
določene smernice:
- Zemljišče, na katerem naj bi stal stadion, je močvirnato, zato je potrebno pridobiti
geološko poročilo o pripravi zemljišča za objekte,
- Število parkirnih mest bi bilo potrebno povečati,
- V kolikor je izvedljivo, bi bilo potrebno stadion prestaviti proti zahodu (večji odmik od
glavne ceste).
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Člani sveta KS Sevnica potrdijo najem GPS naprav, ki se namestijo v vozila izvajalcev za
opravljanje zimske službe.
SKLEP:
Zapisnik 21. redne seje z dne 19. 11. 2013 je potrjen.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Aktualna dogajanja
Predsedujoči pove, da se je v mesecu decembru sestal z županom, na katerem sta
obravnavala:
- Pobudo za prestavitev vrtičkov iz obstoječe lokacije Hrastje na drugo lokacijo,
- Postavitev javne razsvetljave ob Savi ter podaljšanje obstoječe poti za pešce do
glavnega mosta čez reko Savo.
- Večji projekti v KS Sevnica v letu 2014.
Ad 4
Razno
Predsedujoči seznani prisotne, da bo naslednja seja KS sevnica predvidoma v začetku
januarja 2014.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za sodelovanje.
Seja zaključena ob 19.00 uri.

Zapisal:
Dejan Kralj
Dejan Kralj
Predsednik sveta KS Sevnica
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