ZAPISNIK
10. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 20.3.2012, ob 19.00 uri

Prisotni:
 Prisotnih je 6 članov Sveta KS Sevnica (lista prisotnih je sestavni del zapisnika)
 Roman Strlekar – Občina Sevnica
Sejo vodi predsednik sveta Dejan Kralj.
PREDLAGAN DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled sklepov 9. redne seje sveta z dne 14.02.2012 in potrditev zapisnika,
3. Pregled kategorizacije cest v KS Sevnica,
4. Napeljava električnega omrežja ter postavitev električnih lučk na sevniškem
pokopališču (ponudba podjetja Eko luč g.o.o. – g. Krajnc Zvone),
5. Gledališka predstava KS Sevnica,
6. Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 10. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 6 članov sveta. Svet je sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled sklepov 9. redne seje sveta z dne 14.02.2012 in potrditev zapisnika
Predsednik odpre razpravo:
Ljudmila H. Lipovšek dodatno pojasni svoje navedbe k 3. t.d.r., in sicer:
- hitrost vožnje 50 km/h čez trg je previsoka, zaradi preobremenitve trga s prometom
- zanima jo, zakaj so del kostanjev v drevoredu požagali. Meni, da bi lahko na desni
strani (gledano prosti srednji šoli) ostali
- moteč je hrup ponoči zaradi divjanja z motorji.
Drago Slukan k 3.t.d.r. doda še pripombo:
Pod Vrtačo je že nekaj let v blokih optika, vendar ni v funkciji, ker ni povezave od Glavnega
trga do Vrtače.
SKLEP:
Svet je potrdil zapisnik 9. redne seje z zgoraj navedenimi popravki.
O vprašanju optične povezave med Glavnim trgom in naseljem Pod Vrtačo, se obvesti
koordinatorja projekta na Občini Sevnici Bojana Kostevca.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Pregled kategorizacije cest v KS Sevnica
Predsednik na kratko predstavi predlog kategorizacije, ki je bil podrobno predstavljen že na
prejšnji seji. Nekateri odcepi do hiš so na novo kategorizirani, pogoj je oddaljenost hiše vsaj
50 m od ceste. Pove tudi, da je že podan predlog za prekategorizacijo naslednjih javnih poti
v lokalne ceste: Florjanska-Vrtača-Pečje, Vranjski potok-Perc-Pečje. Predlagana je tudi
ukinitev ceste od pokopališča do križišča po Sv. Rokom, ki se prekvalificira v sprehajalno pot.
Ob cesti od Spara do pokopališča se bo izvedel posek nekaterih dreves in uredila pešpot.
*Ob 19.25 Pride Marjan Imperl
Člani sveta opozorijo tudi na problematiko uvedbe parkirnine za HTC in pred ZD Sevnica.
Predsednik pojasni, da po trenutnem predlogu pred ZD ne bi bilo plačljivo, t.i. plava cona pa
bi se uvedla ob cesti mimo pošte ter še dve vrsti parkirnih prostorov na parkirišču, pri Merxu
in pri Bowlingu. Izpostavi se tudi problem parkiranja pri NHM in pred Vrtcem Ciciban
Sevnica.

SKLEP:
Predlogi za kategorizacijo cest so bili podani na prejšnji seji sveta. Svet nima novih
predlogov.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
*Ob 20.07 oddide Stanka Žičkar.

Ad 4
Napeljava električnega omrežja ter postavitev električnih lučk na sevniškem
pokopališču (ponudba podjetja Eko luč g.o.o. – g. Krajnc Zvone)
Predsednik predstavi ponudbo za elektrifikacijo pokopališča: priključnina 96,16 EUR +
nagrobna lučka (45 – 150 EUR) + 2 EUR/leto za elektriko. Pove tudi, da je bil svet v
prejšnjem mandatu proti elektrifikaciji, saj to pomeni, da ljudje praktično ne bodo več hodili
na grobove. Komunala Sevnica bo ob obračunu grobnine najemnikom grobov poslala anketo
glede elektrifikacije.
Člani sveta izrazijo pomisleke glede elektrifikacije: gre za osebno odločitev posameznika,
kljub temu se bo za 1. november prižigalo sveče (odpadki se ne zmanjšujejo), električna
lučka deluje brezosebno.
SKLEP:
Svet je načeloma proti napeljavi električnega omrežja in postavitvi električnih lučk na
sevniškem pokopališču. V kolikor bo interes krajanov KS Sevnica, da se elektrifikacija
izvede, bo svet podprl željo krajanov KS Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Gledališka predstava KS Sevnica
Predsednik člane sveta seznani s predstavo Hrup za odrom, ki bo 23.3. ob 19. uri v kulturni
dvorani. Društvo kmetic Sevnica bo po predstavi pripravilo pogostitev pred vhodom.
SKLEP:
Svet je seznanjen z izvedbo gledališke predstave, Društvo kmetic Sevnica pa bo
izvedlo pogostitev po koncu predstave za vse krajane KS Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Razno
Ljudmila H. Lipovšek vpraša kako je s čistilno akcijo. Predsednik pove, da je KS prejela dopis
Turistične zveze Občine Sevnica šele prejšnji teden. KS je TZOS opozorila, da se naj
prihodnjič obveščanje izvede vsaj 2 meseca prej, da se lahko akcija ustrezno organizira.
Rokavice bo priskrbela turistična agencija Doživljaj.
Predsednik člane sveta seznani, da je Vinko Radišek od 1.3. zaposlen na Komunali Sevnica,
še vedno pa bo opravljal določena dela za KS Sevnica.
Za traktor s posipalcem, ki je bil kupljen leta 2010, bi morala KS Sevnica plačati še 7.000
EUR. To obveznost je glede na nov način financiranja krajevnih skupnosti prevzela Občina
Sevnica. Prav tako se izvajanje javne službe vzdrževanja javnih površin sedaj izvaja z
enotno ekipo na območju cele občine.
Dve garaži sta še vedno v lasti KS Sevnica.
Strojna lopa se oddaja v najem Komunali Sevnica. Mesečna najemnina znaša 691 EUR.
Avto Suzuki Jimny bo uporabljal Vinko Radišek za potrebe KS in Komunale. Glede na
razpravo je bilo dogovorjeno, da KS Sevnica plača registracijo in zavarovanje, vzdrževanja
vozila in kilometrine pa prevzame Komunala Sevnica. Predsednik se o tem pogovori s
Komunalo Sevnica.
Predsednik pripravi popis potrebnih del, ki ga je pripravil Vinko Radišek:
- kamnolom Log – izdelava geodetskega posnetka
- vzdrževalna dela na JP Pot na Zajčjo Goro (obnova hodnikov), Cesta na Grič
(rešetke), sanacija dela opornega zidu v Kidričevi ulici (Zelič, Novšak)
- ureditev makadamskih cest (Črete-Požun, Lončarjev Dol-odcep Maček, Cirje-Zarke,
križišče pod sv. Rokom-pokopališče, pešpot pod vrtcem do Kopitarne
- v okviru sanacije Sevnične se bo uredil pločnik do mosta (Groboljšek) ter pri
kopitarniškem mostu.
Naslednja seja bo predvidoma v maju.
Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Zapisal:
Roman Strlekar, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

Dejan Kralj
predsednik Sveta KS Sevnica

