Z A P I S N I K
11. seje Sveta KS Sevnica,
ki je bila 11. 06. 2012, ob 19. uri, v sejni sobi KS Sevnica

PRISOTNI:
Dejan Kralj – predsednik, Marjan Imperl, Ivan Kunšek, Majda Jazbec, Gregor Korene, Drago
Slukan, Ljudmila Hilda Lipovšek, Anton Grilc, Silva Močnik, Stanislava Žičkar
Vinko Radišek – JP Komunala Sevnica, Lidija Udovč – Občina Sevnica
ODSOTEN:
Jurij Orač
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled sklepov 10. redne seje sveta z dne 20. 03. 2012
3. Obravnava prispelih vlog
4. Aktualna dogajanja
5. Razno
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik Dejan Kralj: Ugotovi, da je na začetku seje prisotnih 9 članov, tako da je svet
sklepčen. Člani sveta se strinjajo s predlogom dnevnega reda.
SKLEP:
Svet je potrdil predlagani dnevni red 11. seje.
Izid glasovanja: 9 ZA, 0 PROTI (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled sklepov 10. redne seje sveta z dne, 20. 03. 2012 in potrditev zapisnika
Predsednik prekomentira sprejete sklepe zadnje seje in predlaga, da se potrdi zapisnik 10.
redne seje sveta.
SKLEP:
Svet je potrdil zapisnik 10. redne seje, z dne 20. 03. 2012.
Izid glasovanja: 9 ZA, 0 PROTI (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

Ad 3
Obravnava prispelih vlog
Predsednik pove, da je za finančno pomoč društvom in ostalim neprofitnim organizacijam v
letošnjem letu namenjenih 4.000 EUR. Predlaga, da se vsa sredstva razdelijo, in sicer po
sledečem razdelilniku:
- Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj: 300 EUR
- Planinsko društvo Lisca: 200 EUR
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Kolesarsko društvo Sevnica: 300 EUR
KNOF: 200 EUR
Društvo upokojencev Sevnica: 400 EUR
Društvo Trg: 900 EUR
Društvo Godba Sevnica: 700 EUR
Aktiv kmečkih žena Sevnica: 500 EUR
Karneval Sevnica: 500 EUR

* ob 19.30 pride Drago Slukan (prisotnih 10)
* ob 19.30 pride Vinko Radišek
V razpravi so svetniki izrazili mnenje, da bi nekaj namenskih sredstev ostalo nerazdeljenih,
če bo še kakšna vloga za finančno pomoč prispela v drugi polovici leta. Prevladalo je
stališče, da se pozove Društvo Trg, da pojasni za katere sekcije bodo namenili predvidena
finančna sredstva.
*ob 19.35 odide Marjan Imperl (prisotnih 9)
SKLEP:
Svet KS Sevnica je sprejel sklep, da se pozove Društvo Trg, da pripravijo obrazložitev,
katere sekcije delujejo v okviru društva. Na naslednji seji bo svet odločil, koliko
sredstev bo namenil kateri sekciji ter razdelil namenska sredstva tudi ostalim
društvom in neprofitnim organizacijam, ki so oddali vloge za finančno pomoč.
Izid glasovanja: 9 ZA, 0 PROTI (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

Ad 4
Aktualna dogajanja
Vinko Radišek: Na področju tekočega vzdrževanja in upravljanja cest se je uredilo nekaj
makadamskih cest, udarnih jam in pločnikov. Uredila se je Pot na Zajčjo goro, izvedena je
bila sanacija plazu na Kvedrovi cesti, izveden je bil makadamski navoz na cesto v Prešni
Loki in na Orehovem – odcep Markl. Pri izvedbi pločnikov Ribniki se pojavljajo težave z
lastniki zemljišč. Na Pečju na odseku Grilc-Kolman bo v mesecu juliju položen optični vod,
Komunala bo urejala vodovod, Elektro pa bo urejal električne vode. V okviru urejanja mostov
na Sevnični bo KS Sevnica z lesom obnovila most pri Leskovšku v višini 1.500 EUR, pri
Jamniku pa bo Občina Sevnica naročila projekt za nov most.
Ljudmila Hilda Lipovšek: Podala je pobudo za postavitev ograje na pešpoti od cerkve do
gradu ter povprašala po lokalnem interesu zaščite najdene kraške jame na odseku
Florjanska – Pečje.
Stanka Žičkar: Opozori na močno poškodovano cestišče na relaciji Spar – pokopališče.
Svetniki so v splošni razpravi razpravljali še o nekaterih ureditvah cest, o poteku sekundarne
kanalizacije, o preplastitvi ceste na Drožanjski cesti v novem delu, pa o tem, da se je odvijal
karneval v KS Sevnica in da ni nihče od organizatorjev kontaktiral Krajevno skupnost.
Opozorili so še na nevaren železniški prehod čez cesto pri Taninu, čigar odstranitev so
Slovenske železnice ocenile z 80.000 EUR.
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SKLEP:
Svet krajevne skupnosti Sevnica je sprejel sklep, da se na Občino Sevnica naslovi
vprašanje o interesu lokalne skupnosti o zaščiti najdene kraške jame na odseku
lokalne ceste Florjanska-Pečje.
Svet krajevne skupnosti Sevnica je sprejel sklep, da se na Občino Sevnica naslovita
pobudi:
- o postavitvi ograje na pešpoti od cerkve do gradu Sevnica,
- ter o ureditvi lokalne ceste od Spara do pokopališča Sevnica.
Izid glasovanja: 9 ZA, 0 PROTI (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

Ad 5
Razno
Predsednik sveta pove, da bo naslednja seja predvidoma v začetku meseca julija.
Pripraviti bo potrebno predloge kandidatov za dobitnike občinskih priznanj.
V zvezi s praznikom Krajevne skupnosti Sevnica se bo potrebno sestati do konca meseca
junija.
Pokopališče Sevnica ureja Komunala Sevnica, za kar dobi tudi plačilo (letna pristojbina za
grobove), pripada pa krajevni skupnosti. Potrebno bi bilo postaviti nadstrešek pri mrliški
vežici kot zaščito pred soncem in dežjem. Med svetniki je prevladovalo mnenje, da ga naj
investira Komunala iz sredstev najema mrliške vežice.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka občinskega sveta

Dejan Kralj
predsednik Sveta KS Sevnica
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