ZAPISNIK
12. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 02.07.2012, ob 19.00 uri

Prisotni:
Prisotnih je 7 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 11. redne seje sveta z dne 11.06.2012 in potrditev zapisnika,
3. Rebalans B Finančnega načrta KS Sevnica za leto 2012,
4. Obravnava prispelih vlog,
5. Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 12. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 7 članov sveta. Svet je sklepčen.
Dnevni red se dopolni s točko »Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica«, kjer lahko
člani podajo svoja vprašanja, predloge, pobude in mnenja glede zadev, ki niso predmet
ostalih točk dnevnega reda.
DOPOLNJEN DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled sklepov 11. redne seje sveta z dne 11.06.2012 in potrditev zapisnika,
3. Rebalans B Finančnega načrta KS Sevnica za leto 2012,
4. Obravnava prispelih vlog,
5. Vprašanja in pobude članov sveta KS sevnica,
6. Razno.
SKLEP:
Svet je sprejel dopolnjen dnevni red.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.

Ad 2
Pregled sklepov 11. redne seje sveta z dne 11.06.2012 in potrditev zapisnika
Predsednik pokomentira razpravo in sprejete sklepe zadnje seje ter odpre razpravo.
V zapisniku se popravi priimek članice Silve Močivnik (v zapisniku napačno navedeno
Močnik).
Izpostavljena je problematika poimenskega navajanja razpravljajočih članov sveta KS. Glede
na to, da se pri posameznih točkah dnevnega reda ne navaja poimenskih razprav, se v

dnevni red vnaprej uvršča točka »Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica«, kjer se
svetniki poimensko navajajo.
SKLEP:
Svet je potrdil zapisnik 11. redne seje z zgoraj navedenimi popravki.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Rebalans B Finančnega načrta KS Sevnica za leto 2012
Predsednik po posameznih proračunskih postavkah predstavi predlog sprememb. Sredstva
se z rebalansom povečujejo za 14.137 EUR. Svetniki prejmejo tudi realizacijo porabe do
31.5.2012.
Opozorjeno je bilo na dinamiko porabe sredstev, saj je do sedaj porabljena le tretjina
sredstev. Predsednik pojasni, da je plačilo pri investicijah vezano na njihovo izvedbo, večina
investicij pa se bo izvajala v drugi polovici leta.
SKLEP:
Svet je sprejel rebalans B finančnega načrta KS Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Obravnava prispelih vlog
Prispeli sta še dve vlogi za finančno pomoč. Predsednik predstavi predlog dotacij vsem
društvom, ki so letos podala vloge. Kriterij za večji prispevek je sodelovanje s KS Sevnica in
prispevek k promociji kraja. Pojasni tudi, da se Društvu trg Sevnica sredstva dodeljujejo po
posameznih sekcijah.
Predlog delitve sredstev:
- Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj: 300 EUR
- Planinsko društvo Lisca: 200 EUR
- Kolesarsko društvo Sevnica: 300 EUR
- Društvo upokojencev Sevnica: 300 EUR
- Društvo KNOF: 200 EUR
- Društvo Trg – foto sekcija: 300 EUR
- Društvo Trg – mažoretke: 300 EUR
- Društvo Trg - igralska sekcija: 100 EUR
- Društvo Trg - zgodovinska sekcija: 100 EUR
- Društvo Trg – turizem: 100 EUR
- KD Godba Sevnica: 600 EUR
- Društvo kmetic Sevnica: 500 EUR
- Donacija Karneval Sevnica 2012: 300 EUR
- Klub borilnih veščin Sevnica: 100 EUR
- Varstveni-delovni center Krško-Leskovec: 150 EUR.
Skupaj: 3.850 EUR.

Skupaj je za finančno pomoč društvom v finančnem načrtu namenjenih 4.000 EUR. Nekaj
sredstev je še nerazdeljenih, če bi prispela še kakšna vloga za finančno pomoč.
SKLEP:
Svet je sprejel predlog dotacij društvom na podlagi prispelih vlog.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Vprašanja in pobude članov sveta KS
Marjan Imperl: Lovska družina Zabukovje bo nabavila napravo za izstreljevanje golobov
(5.000 EUR). Vpraša, ali bi lahko KS Sevnica za nakup kaj prispevala. Lovci bi lahko za
krajevni praznik KS Sevnica zagotovili divjačinsko meso.
Predsednik predlaga, da Lovska družina Zabukovje na KS Sevnica naslovi prošnjo za
finančno pomoč, ki jo bo obravnaval svet KS.
Silva Močivnik: Opozori na neurejen prostor za ekološki otok pri blokih NHM 2-5 in 10.
Ekološki otok je ob igrišču in bi se moral ograditi.
Predsednik pove, da bo na septembrsko sejo sveta vabljen direktor Komunale Sevnica, ki bo
podal odgovor.
Gregor Korene: Poda pobudo, da se na Občino Sevnica naslovi vprašanje glede vsakoletne
sanacije udarnih jam na cestah. Konkretno opozori na odsek lokalne ceste skozi Lončarjev
Dol do odcepa za Prešno Loko.
Majda Jazbec: Predlaga, da se hkrati z gradnjo optičnega omrežja po vasi Drožanje v zemljo
položi tudi kabel za javno razsvetljavo.
Predsednik pove, da je glede tega potrebno obvestiti Bojana Kostevca. Opravi se tudi ogled
na terenu, kje bi bile lokacije svetilk.

Ad 6
Razno
Naslednja seja bo v septembru. Na sejo bo vabljen direktor Komunale Sevnica.
Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisal:
Roman Strlekar, univ.dipl.prav.
Višji svetovalec za pravne zadeve

Dejan Kralj
predsednik Sveta KS Sevnica

