KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 013-0014/2012
ZAPISNIK
16. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 11.12.2012, ob 18. uri na kmetiji Jazbec, Drožanje
Prisotni člani sveta:
Grilc Anton, Imperl Marjan, Jazbec Majda, Korene Gregor, Kralj Dejan, Lipovšek Ljudmila
Hilda, Močivnik Silva, Slukan Drago.
Ostali prisotni:
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 ter prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je prisotnih 8 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 15. redne seje sveta z dne 20.11.2012 in potrditev zapisnika,
3. Razno.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 16. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled sklepov 15. redne seje sveta z dne 20.11.2012 in potrditev zapisnika
Predsedujoči poda pregled sklepov 15. redne seje sveta z dne 20.11.2012. Pove, da se
aktivnosti glede poročanja o plačah v sistem ISPAP za zaposlenega v KS Sevnica, še niso
zaključile. Predsedujoči odpre razpravo.
Razpravo ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 15. redno sejo z dne 20.11.2012 ni.
Zapisnik 15. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
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Predsedujoči pove, da so na predhodni seji svetniki na mizo dobili predložen zapisnik 14.
redne seje z dne 23.10.2012 in se dogovorili, da na današnji seji podajo morebitne
komentarje. Predsedujoči odpre razpravo. Razprave ni.
Ad 3
Razno
Predsedujoči seznani prisotne s prispelo prošnjo za finančna sredstva Društva borilnih
veščin Ippon Sevnica za namen delovanja društva in udeležbe na svetovnem prvenstvu na
Dunaju. Predlaga, da se odobrijo sredstva v enaki višini, kot so bila odobrena Klubu borilnih
veščin Sevnica.
SKLEP:
Društvu borilnih veščin Ippon Sevnica se odobrijo finančna sredstva v višini 100 EUR.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Predsedujoči seznani prisotne, da bi bilo potrebno za namen poslovanja krajevne skupnosti
nabaviti nov računalnik. Pove, da bi bilo najbolj smotrno nabaviti prenosni računalnik, ki bi ga
imel v uporabi predsednik krajevne skupnosti. V letošnjem planu so planirana sredstva v
višini 800 €. Prisotne seznani s pridobljeno ponudbo Comp.ing-a za prenosnik in potrebno
programsko opremo v skupni višini 998,00 €.
SKLEP:
Svet soglasno potrdi nakup prenosnega računalnika in potrebne programske opreme
za namen poslovanja krajevne skupnosti.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Predsedujoči seznani prisotne, da je bil sklican sestanek z izvajalci zimske službe, na
katerem se je dogovorila tudi letošnja cena, ki znaša 48 € na uro in je nekoliko višja kot v
preteklem letu.
Ljudmila Hilda Lipovšek pove, da bi bilo potrebno jamo na Pečju razširiti in urediti kot
turistično točko, obstoječo cesto pa prestaviti. Predsedujoči pove, da prestavitev ceste
predstavlja previsok finančni vložek, zato predlaga, da se vhod v jamo uredi na drugi strani.
Na potezi so jamarji, da pristojne pozovejo, da se jama ustrezno uredi.
Ljudmila Hilda Lipovšek poda predlog za oživitev starega dela Sevnice. Predsedujoči ji poda
odgovor, da bo v začetku prihodnjega leta na sejo sveta povabljen tudi župan občine,
kateremu se predstavi podana pobuda in problematika, ki se nanaša na cestno ureditev iz
Glavnega trga - mimo sodišča – za Mercatorjem - do cerkve Sv. Nikolaja.
Predsedujoči seznani prisotne, da bo do konca leta nakazan še preostanek sejnin za letošnje
leto. Za prihodnje leto pa predlaga, da se predvidena letna kvota za sejnine preračuna na
število sej, ki bodo sklicane, tako kot predsednik ni obremenjen, da se seje sklicujejo vsak
mesec, ampak le takrat, ko je to potrebno zaradi reševanja tekočih zadev.
Predsedujoči se svetnikom zahvali za dobro sodelovanje v letošnjem letu in Vinku Radišku
za pripravo aktivnosti in nadzor nad izvedenimi investicijami.
Ljudmila Hilda Lipovšek se zahvali predsedujočemu za korektno vodenje krajevne skupnosti.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo.
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Seja zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:
Jasmina Veselinovič
Dejan Kralj
Predsednik sveta KS Sevnica
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