ZAPISNIK
13. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 17.09.2012, 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 12. redne seje sveta z dne 02.07.2012 in potrditev zapisnika,
3. Predlog Finančnega načrta KS Sevnica za leto 2013,
4. Aktualna dogajanja,
5. Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica,
6. Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je prisotnih 6 članov sveta. Svet je sklepčen.
Predsednik opraviči direktorja Komunale d.o.o. Sevnica. Termin naslednje seje se bo določil
v dogovoru z njim, tako da bo zagotovo lahko prišel na sejo.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled sklepov 12. redne seje sveta z dne 02.07.2012 in potrditev zapisnika
Pregleda se zapisnik in sprejeti sklepi ter vprašanja in pobude članov sveta.
V zvezi s pobudo Marjana Imperla predsednik pove, da s strani Lovske družine Zabukovje ni
bila podana nobena vloga.
V zvezi s pripombo Silve Močivnik predsednik pove, da gre na območju NHM za več zadev,
ki jih je potrebno urediti, kar bo pojasnil direktor Komunale d.o.o. Sevnica na naslednji seji.
Gregor Korene v zvezi s svojim vprašanjem pove, da je bila nekaj dni po prejšnji seji sanacija
ceste izvedena.
V zvezi s predlogom Majde Jazbec predsednik pove, da terenske obravnave še ni bilo.
Pripomb na zapisnik ni.
SKLEP:
Svet je potrdil zapisnik 12. redne seje.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Predlog Finančnega načrta KS Sevnica za leto 2013
Obseg sredstev, ki jih prejme KS Sevnica, je enak kot v letu 2012. Med vse KS je občina
razdelila 850.000 EUR.
*Ob 19.14 pride Drago Slukan.
Predsednik po posameznih proračunskih postavkah predstavi predlog finančnega načrta. Pri
prihodkovni strani je glede na letošnje leto razlika le v sredstvih za plačo za Vinka Radiška, ki
je sedaj zaposlen na Komunali d.o.o. Sevnica.
Sredstva »Tekoče vzdrževanje javnih površin« v višini 4.800 EUR so sredstva po sporazumu
z občino, in sicer za nadzor in pripravo investicij.
Pri administraciji ni več stroškov plače.
Pri investicijskem vzdrževanju in gradnji cest je predvidena sanacija JP Konjska glava –
Medvešek. Svetniki so mnenja, da investicija ni povsem upravičena, saj navedeno pot
uporablja le en vikendaš (potrebno preveriti!), prav tako pa investicija ni primerljiva s sedanjo
prakso, ko so pri rekonstrukcijah ceste vedno s finančnimi prispevki ali delom sodelovali tudi
krajani. Svetniki soglašajo, da se sredstva pustijo tako kot so predlagana, med letom pa se
lahko sredstva namenijo za ureditev kakšne druge ceste.
SKLEP:
Svet je sprejel Finančni načrt KS Sevnica za leto 2013 v predlagani obliki.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
* Ob 19.50 odide Gregor Korene.
Ad 4
Aktualna dogajanja
Predsednik predstavi plan del, ki se bodo izvajala še v letu 2012:
- Izdelava pločnikov v Ribnike (Jeraj – Pinoza) v dolžini 180 m
- Sanacija ceste na Pečju (Grilc – Kolman) v dolžini 420 m
- Javna razsvetljava v Kladnikovi ulici – že v izvajanju
- Javna razsvetljava v Florjanski ulici (Škovc) – že v izvajanju
- Vložena zadnja dokumentacija na UE za zaprtje kamnoloma ter zaključna dela v
kamnolomu Log
- Asfaltacija priključka na G. Brezovem – že v izvajanju
V letu 2013 je predvidena ureditev ceste od Spara do pokopališča s pločnikom in javno
razsvetljavo. Investicijo bo financirala Občina Sevnica. Urejala se bo tudi Trubarjeva ulica in
igrišče na Orehovem – tu občina pričakuje tudi udeležbo KS.
KŠTM ima v načrtu ureditev grajskega pobočja z okolico, v sklopu katere naj bi si uredila tudi
pot iz gradu Sevnica do cerkve.

Ribiška družina Sevnica namesto denarnih sredstev za izvedbo mladinskega svetovnega
prvenstva ribičev prosi za pomoč v materialu, in sicer potrebujejo 2 kamiona peska za
nasutje poti ob Savi na Orehovem.
Predsednik pove še, da bo Občina Sevnica urejala sejno sobo pri kotlovnici občinske stavbe,
ki jo bo lahko KS uporabljala za seje.
SKLEP:
Svet se je seznanil z aktualnimi dogajanji.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Vprašanja in pobude članov sveta KS
Ljudmila H. Lipovšek:
- Zanima jo, ali bo v Florjanski ulici urejen kovaški muzej? Opremo hrani g. Staroveški
na svoji domačiji, kjer naj bi bil tudi muzej. To naj bi organiziral KŠTM.
- Vpraša, kaj je s praznikom KS Sevnica? Predsednik pove, da se bo do naslednje seje
pridobil pravilnik v zvezi s tem in pripravil osnutek.
- Poda pobudo, da bi se oživel stari del Sevnice.
- Predlaga postavitev ogledala na priključku ceste pri KOC-u na Savsko cesto.
Majda Jazbec:
- Pove, da bodo krajani pri kapelici na Lamprčah uredili počivališče za kolesarje in
pohodnike s klopco in tekočo vodo.
- Vpraša na koga na Občini Sevnica se je potrebno obrniti za vodovod in javno
razsvetljavo?
- Pove, da bodo članice Društva kmetic Sevnica v zahvalo za dodeljena sredstva za
člane sveta pripravile pecivo, kar se lahko združi z družabnim srečanjem.
Drago Slukan:
- Še enkrat poda pobudo Ribiške družine Sevnica, da se jim kot pomoč namesto
denarnih sredstev nameni dva kamiona peska za izravnavo poti za Savo na
Orehovem.
- Opozori na nepregledno križišče zaradi ograje pri Bowlingu.
Ad 6
Razno
Naslednja seja bo v oktobru. Na sejo bo vabljen direktor Komunale Sevnica.
Seja je bila končana ob 20.40 uri.

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

Dejan Kralj
predsednik Sveta KS Sevnica

