Z A P I S N I K
15. redne seje Sveta KS Sevnica,
ki je bila 20. 11. 2012, ob 18. uri, v sejni sobi KS Sevnica
PRISOTNI ČLANI SVETA:
Dejan Kralj – predsednik, Silva Močivnik, Ljudmila Hilda Lipovšek, Ivan Kunšek, Marjan
Imperl, Stanka Ţičkar, Gregor Korene, Anton Grilc, Majda Jazbec
OSTALI PRISOTNI:
Tanja Ţibert – Občina Sevnica
ODSOTNI:
Drago Slukan, Jurij Orač
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov 14. redne seje sveta z dne 23. 10. 2012 in potrditev zapisnika,
3. določitev delovnega mesta za zaposlene v KS Sevnica od 1. 8. 2008 do 31. 3. 2012,
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 9 članov, tako da je svet sklepčen. Predsednik nadalje prebere
predlog dnevnega reda, s katerim se člani sveta strinjajo.

Ad 2
Pregled sklepov 14. redne seje sveta z dne 23. 10. 2012 in potrditev zapisnika
Predsednik Sveta KS Sevnica Dejan Kralj obrazloţi sprejete sklepe zadnje seje in predlaga,
da se potrdi zapisnik 14. redne seje sveta. Svetniki se z zapisnikom strinjajo, ker pa so ga
dobili na sami seji, se dogovorijo, da lahko morebitne komentarje podajo še na naslednji seji.
SKLEP:
Svet je potrdil zapisnik 14. redne seje z dne 23. 10. 2012.
Izid glasovanja: 9 ZA, 0 PROTI (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Določitev delovnega mesta za zaposlene v KS Sevnica od 1. 8. 2008 do 31. 3. 2012
Predsednik Sveta KS Sevnica Dejan Kralj uvodoma pojasni razloge obravnave te točke
dnevnega reda. Sprememba sistema plač v javnem sektorju leta 2008 je zaposlene razvrstila
v plačne razrede, kar se za zaposlene v KS Sevnica ob vedenju, da ti v bodoče ne bodo več
prisotni, ni izvedlo, podatki o plači pa se niso vnašali v sistem ISPAP. Predsednik sveta člane
seznani z dopisom Inšpektorata za javno upravo, ki zahteva pripravo podatkov za izračun
plače in njeno poročanje v sistem ISPAP. Predsednik nadalje pojasni, da je potrebno s
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sklepom pooblastiti predsednika Sveta KS Sevnica, ki bo sodelovala v postopku s pomočjo
oz. svetovanjem pravne sluţbe občine. Člani sveta se strinjajo, da v postopku s svetovanjem
pravne sluţbe občine sodeluje predsednik sveta KS Sevnica Dejan Kralj ter da se v postopku
vse potrebno uredi skladno z zakonom po navodilih inšpektorja.
SKLEP:
V postopku za določitev delovnega mesta za zaposlene v KS Sevnica od 1. 8. 2008 do
31. 3. 2012 sodeluje predsednik Sveta KS Sevnica Dejan Kralj s pomočjo pravne
službe Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 9 ZA, 0 PROTI (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

Ad 4
Aktualna dogajanja
Predsednik sveta člane seznani z namero Občine Sevnica, da se bo pričelo urejanje
nedavno odkupljenega zemljišča na območju predvidenega OPPN za izgradnjo športnih
objektov pri sevniškem športnem domu. Na zemljišču je odkupljena hiša, ki naj bi bila dana v
uporabo Atletskemu klubu Sevnica. Občina bo k postopku priprave OPPN pristopila v letu
2013. Potrebno bo odstraniti vrtove na zemljišču, ki je v prihodnjih letih predvideno za
športne objekte.
Predsednik sveta izpostavi, da morajo v nedavnem snegolomu podrta drevesa sanirati na
svojih zemljiščih lastniki sami oziroma se naj v zvezi s tem obrnejo na občino. Izvajalci
zimske sluţbe cest, na katerih bodo podrta drevesa, ne bodo čistili.
Predsednik v pregled predloţi pripravljeni osnutek pravilnika za priznanja KS Sevnica.
Osnutek bo članom posredoval po elektronski pošti.
Ad 5
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Stanka Ţičkar: Opozori, da ne gorita dve luči javne razsvetljave ob cesti od Osnovne šole
Sava Kladnika Sevnica do Osnovne šole Ane Gale Sevnica in predlaga, naj se to uredi.
Predlaga, naj se v Sevnici nabavi zbiralnik za rabljena oblačila, ki jih posamezniki ne
uporabljajo več in bi jih ţeleli donirati. Predlaga tudi moţnost morebitnega sofinanciranja
nakupa zbiralnika s strani katere od dobrodelnih organizacij.
Ljudmila Hilda Lipovšek: Zanima jo, na koga naj se obrne, da ji bo podjetje Infra uredilo
poškodovano hišo. Člani sveta predlagajo, naj se obrne na direktorja podjetja Infra. Svetnico
zanima, kaj se dogaja z jamo, ki so jo odkrili na Pečju ter predlaga ureditev v zanimivo točko,
cesta pa naj po njenem mnenju poteka po drugi trasi. Zanima jo tudi, ali imamo v Sevnici
topli vrelec oz. vrtino s toplo vodo. Izpostavi vprašanje, kaj je z ograjo od gradu do cerkve, na
kar predsednik poda odgovor, da po pojasnilu s strani KŠTM Sevnica tam ograja ni
predvidena. V kolikor bo na razpolago dovolj sredstev, bo ograja na drugi strani.
Majda Jazbec: Zanima jo, ali se bo v letu 2013 izvedla preplastitev na odseku od kapelice do
vasi Droţanje. Predsednik pojasni, da ta ureditev ni načrtovana.
Gregor Korene: Zanima ga, ali je bila pri pripravi predloga proračuna Občine Sevnica za leto
2013 s strani krajevne skupnosti podana pobuda za umestitev investicij v proračun.
Predsednik sveta pojasni, da so bile nekatere investicije umeščene v proračun za naslednje
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leto, nekatere pa so načrtovane za v prihodnje. Gregor Korene nadalje izpostavi
problematiko dotrajanosti s samoprispevkom zgrajene ceste Lončarjev dol–Ţigrski vrh–Čanje
in ga zanima, ali je moţna reklamacija na po njegovem mnenju površno opravljena dela.
Predsednik pojasni, da za dela, opravljena pred toliko časa, reklamacija ni moţna ter
predlaga, naj Gregor Korene pripravi predlog, ki ga bodo posredovali na občino in skušali
poiskati rešitev.

Ad 6
Razno
Predsednik predlaga pripravi seznam lokacij, kjer se po opaţanju članov sveta nahaja
ambrozija. Člani sveta se s predlogom strinjajo.
Naslednja seja sveta, kot zaključna v letu 2012, bo na podlagi strinjanja vseh prisotnih članov
sveta 11. decembra ob 18. uri, in sicer na kmetiji Jazbec v Droţanju.
Člani sveta se strinjajo, da bodo v začetku leta 2013 na eno od sej povabili ţupana Občine
Sevnica, da predstavi načrte za delo občine.

Seja je bila zaključena ob 18.51.

Zapisala:
Tanja Žibert
strokovna sodelavka spl. službe
Občine Sevnica

Dejan Kralj
predsednik Sveta KS Sevnica
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