KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA

ZAPISNIK
14. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 23.10.2012, ob 19. uri na kmetiji Jazbec, Drožanje
Prisotni člani sveta:
Grilc Anton, Imperl Marjan, Jazbec Majda, Korene Gregor, Kralj Dejan, Kunšek Ivan,
Lipovšek Hilda, Močivnik Silva, Ţičkar Stanka
Ostali prisotni:
Udovč Mitja – direktor Komunale d.o.o. Sevnica, Veselinovič Jasmina – referentka za
krajevne skupnosti
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Kralj Dejan, predsednik sveta KS Sevnica
Predsedujoči pozdravi vse prisotne člane sveta in direktorja Komunale Sevnica, Mitja
Udovča ter prične sejo.
Pove, da je današnja seja sklicana na kmetiji Jazbec na povabilo društva kmetic v zahvalo
za donirana finančna sredstva. Po zaključku seje bo pogostitev z dobrotami društva kmetic.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je prisotnih 9 članov sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je sklepčen.
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 13. redne seje sveta z dne 17.9.2012 in potrditev zapisnika,
3. Pojasnitev izvajanja komunalnih dejavnosti (direktor Komunale d.o.o., g. Mitja Udovč),
4. Aktualna dogajanja,
5. Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica,
6. Razno.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 14. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled sklepov 13. redne seje sveta z dne 17.9.2012 in potrditev zapisnika
Predsedujoči poda pregled sklepov 13. redne seje sveta in poda pojasnila pri posameznih
točkah.
Predsedujoči seznani prisotne, da na območju JP Konjska glava - Medvešek ţivi mlada
druţina, zato je potrebno cesto sanirati, predvsem na delu, kjer je plaz.
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Predsedujoči pove, da v zvezi z ureditvijo kovaškega muzeja bi bila realizacija mogoča v
obliki javno – zasebnega partnerstva. Občina Sevnica je izkazala interes, da bi pristopila k
uresničitvi predloga.
V zvezi obeleţitve praznika KS Sevnica predsedujoči pove, da bo osnutek predstavljen na
naslednji seji sveta.
V zvezi postavitve cestnega ogledala pri Kmečki zadrugi na Savski cesti, predsedujoči pove,
da ga bo postavila Občina Sevnica.
V zvezi odobrenih dveh kamionov peska Ribiški druţini Sevnica za izravnavo poti za Savo
na Orehovem, predsedujoči pove, da so zadeve dogovorjene, realizacija pa bo izvedena
takoj, ko bo to mogoče.
V zvezi oţivitve starega dela Sevnica pove, da v tem trenutku ni mogoče ponovno vzpostaviti
delovanje poštne enote.
V zvezi z nepreglednim kriţiščem pri Bowlingu v Sevnici, zaradi ograje predsedujoči pove, da
je potrebno odstranitev dogovoriti z ţupanom in lastnikom Sava avta, da se del ograje
odstrani.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 13. redno sejo z dne 17.9.2012 ni.
Zapisnik 13. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Pojasnitev izvajanja komunalnih dejavnosti
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi komunalnih dejavnosti in povabi direktorja
Komunale Sevnica, Mitja Udovča, da predstavi delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega
sistema, pokopališke in pogrebne dejavnosti, odvoz komunalnih odpadkov in postavitve
ekoloških otokov.
Mitja Udovč pozdravi vse prisotne in pove, da se v letošnjem letu zaključujejo velike
investicije, predvsem projekti na področju kanalizacijskega sistema in vodooskrbe.
Komunala Sevnica zagotavlja na območju Sevnice in širšega območja varno pitno vodo.
Kljub letošnji suši, ni bilo potrebno izdati ukrepa o omejitvi porabe vode, se pa na sistemu ob
okvarah pojavljajo nihanja dobave, ki pa so le začasne narave. V skladu s HACCP-om se
redno izvajajo mikrobiološke in kemijsko fizikalne preiskave odvzetih vzorcev pitne vode,
analize pa se neodvisno od Komunale izvajajo tudi v sklopu drţavnega monitoringa. V sklopu
gradnje širokopasovnega omreţja so se v letošnjem letu poloţile vodovodne cevi, kjer je bilo
to mogoče.
Na področju kanalizacijskega sistema so v teku dela izgradnje kanalizacije v Florjanski in
Droţanjski ulici ter v jedru Sevnice. Čistilna naprava deluje zelo dobro, tudi ob visokih vodah.
Učinki čiščenja so nad 90%.
Na področju odpadkov se največja teţava pojavlja zaradi zapiranja odlagališč, ki ne
ustrezajo zakonodaji. Velik poudarek v zadnjih letih je na ločevanju odpadkov, s tem
namenom se postavljajo ekološki otoki za steklo, papir in embalaţo. Količina ločenih
odpadkov z leti raste, kar pomeni, da so jih ljudje sprejeli in jih uporabljajo. V Krškem deluje
sortirnica za mehansko obdelavo odpadkov, ki odpadke, ki so oddani v zeleni kontejner, še
enkrat obdela. Rezultat je, da je pribliţno 50% teh odpadkov, primernih za nadaljnjo
predelavo.
Na nemoteno izvajanje pogrebne sluţbe skrbijo 3 zaposleni. Pokopališče v Sevnici ima
1.293 grobov. V zadnjih letih se je pokopališče postopoma urejalo – tlakovanje, ureditev
platoja za raztros pepela, itd. Ţelja najemnikov grobov in obiskovalcev je veliko, vendar so
finančna sredstva omejena. Investicijska dela na pokopališčih na ostalih območjih so pod
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okriljem tamkajšnje krajevne skupnosti. V letošnjem letu se je Komunala spopadala tudi z
vandalizmom na pokopališču. Vse poškodbe so bile evidentirane in podane prijave na
policijo. V zadevi elektrificiranja pokopališča za postavitev večnih lučk je bila najemnikom
grobov poslana anketa, v kateri se je ugotavljala zainteresiranost najemnikov, vendar odziva
ni bilo.
Predsedujoči pove, da je tudi krajevna skupnost Sevnica veliko investirala v urejeno podobo
pokopališča in da bo potrebno najti ustrezno rešitev za zasenčenje platoja pred mrliško
veţico.
Marjan Imperl pove, da se je pri maši na pokopališču Sevnica pobiral »ofer«, kar je bilo
neprimerno in nevšečno, zato naj se tovrstna dejanja izvajajo v cerkvi.
Silva Močivnik poda vprašanje, kdaj se bo pred NHM 1,2,3 in 10 urejal plato za ekološke
otoke in otroško igrišče, saj se velikokrat zgodi, da smeti odnese na otroško igrišče.
Predsedujoči pove, da je ureditev otroškega igrišča v naselju NHM predvidena v naslednjem
letu. V sklopu te ureditve se bo uredil tudi plato za ekološki otok z delno ograditvijo.
Predsedujoči pohvali korak, ki ga je Komunala Sevnica naredila v zadevi pobiranja
kosovnega odpada, ki se odvaţa po naročilu uporabnika.
Silva Močivnik pohvali hitro izvedena dela v sklopu ureditve vhoda pred stanovanjskim
blokom NHM 10.
Majda Jazbec pove, da je kanal za poloţitev optičnega kabla še odprt, zato predlaga, da se
sočasno poloţi še vodovodna cev, da bi se lahko najkasneje do spomladi priključili na javni
vodovod. Prisotne še seznani, da je tudi ţupan podal pobudo, da se pri kapelici postavi
vodnjak in klopce za pohodnike in kolesarje.
Gregor Korene pove, da je potrebno zaraščene breţine potoka ob poti, ki vodi na grad,
očistiti.
Predsedujoči se direktorju Komunale Sevnica zahvali za predstavitev in podane informacije.
Ad 4
Aktualna dogajanja
Predsedujoči seznani prisotne, da je bil na sestanku pri ţupanu, na katerem sta se
dogovorila glede prihodnjih investicij na področju KS Sevnica:
- igrišče na Orehovem bo urejeno v aprilu 2013,
- posodobljena bo Trubarjeva cesta,
- postavljena bo javna razsvetljava na Planinski cesti – sofinanciranje krajevne
skupnosti še ni dorečeno,
- zgrajen bo pločnik pri Varstveno delovnem centru v Sevnici,
- zgrajen bo tudi pločnik proti pokopališču s postavitvijo javne razsvetljave – investicija
ni predvidena za prihodnje leto,
- zgrajen bo pločnik pri AR Projektu s sofinanciranjem krajevne skupnosti,
- urejeno bo otroško igrišče v NHM-ju in ob drevoredu na Savski cesti,
- za izgradnjo balinišča na Savski cesti še ni dano soglasje Slovenskih ţeleznic,
- v sklopu zimske sluţbe bo občina skušala zavarovanje odgovornosti urediti s
koncesijskimi pogodbami,
- ureditev ceste na Ribnikih bo predvidoma končana v novembru,
- dela na Droţanjski in Florjanski cesti bodo končana do konca oktobra,
- postavitev javne razsvetljave na cesti Pečje bo izvedena do konca oktobra – ključ
financiranja 50% krajevna skupnosti in 50% občina.
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Predsedujoči pove, da bo v sklopu novembrskega praznovanja občinskega praznika dne
28.11.2012 potekala otvoritev Kvedrove ceste, ki bo hkrati otvoritev za vse posodobljene
odseke v Sevnici. Predsedujoči povabi člane sveta, da se otvoritve udeleţijo.
Anton Grilc pove, da se naselje Pečje ureja, ne pa tudi spodnji del.
Predsedujoči pove, da je ureditev spodnjega dela Pečja velik finančni zalogaj. Izrazi
strinjanje, da je to najslabše urejen odsek, vendar ni finančnih moţnosti, da bi to financirala
krajevna skupnost. Pove, da je realna moţnost, da se tudi ta del uredi, ob izgradnji mostu.
Gregor Korene pove, da imajo na tem območju tudi poštarji teţave, zato predlaga, da se
izvede terenski ogled in se odsek asfaltira.
Predsedujoči pove, da zaradi nagiba terena investicija ni smiselna, preveriti je potrebno
smiselnost asfaltacije v zgornjem delu (okoli 40 metrov).
Ad 5
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Gregor Korene pove, da ga je krajanka iz Florjanske ceste – Škovc opozorila, da jih Sevnica
pri investicijah odriva stran – pri izgradnji kanalizacijskega omreţja, optike.
Mitja Udovč pove, da se bo na tem območju kanalizacija urejevala z MČN ali pa s povezavo
s Sevnico. Informacije je potrebno pridobiti na občini.
Gregor Korene pove, da je tabla za označitev kraja Sevnica prestavljena. Krajane zato skrbi
izvajanje zimske sluţbe.
Predsedujoči mu pove, da to na izvajanje zimske sluţbe nima vpliva in bo obseg cest enak
kot pretekla leta.
Gregor Korene pove, da bi zavarovanje odgovornosti pri izvajanju zimske sluţbe moral imeti
vsak samostojni podjetnik ţe urejeno v sklopu svoje dejavnosti ter da bodo cene izvajanja
zimske sluţbe verjetno višje.
Predsedujoči predvideva, da bodo cene izvajanja zimske sluţbe višje za do 20%, zaradi cen
goriv.
Marjan Imperl pove, da so kraji z označevalnimi tablami slabo pokriti. Kraji kot so Ledina,
Podgorica nimata postavljene označevalne table.
Predsedujoči predlaga, da se ustanovi 3 članska komisija, ki bi pregledala dejansko stanje
na terenu in podala predloge za postavitev tabel, tudi z označbami hišnih številk, kjer je gre
za razpršeno naselje.
Ivan Kunšek poda predlog, da se postavi v Podgorici pri Trupejevih tabla za omejitev hitrosti.
Ad 6
Razno
Predsedujoči seznani člane sveta z dopisom občine, v katerem pozivajo krajevne skupnosti,
da podajo seznam javnih površin, kjer se pojavlja ambrozija. Pove, da je ambrozijo zaznati v
Šmarju in ob Droţanjskem potoku.
Predsedujoči seznani prisotne s prošnjo za finančna sredstva Folklorne skupine iz Razborja.
Predlaga, da se odobrijo sredstva v višini 100 EUR.

SKLEP:
Folklorni skupini iz Razborja se odobrijo finančna sredstva v višini 100 EUR.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
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Sklep je sprejet.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo.
Seja zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:
Jasmina Veselinovič
Dejan Kralj
Predsednik sveta KS Sevnica
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