Krajevna skupnost Sevnica
Naselje heroja Maroka 24
8290 SEVNICA

Tel.: 07 81 40 555, fax: 07 81 40 533
GSM: 041 769 822
e-mail: ks.sevnica@t-2.net

Datum: 03.02.2011

ZAPISNIK
2. redne seje sveta Krajevne skupnosti Sevnica, ki je bila 01.02.2011, ob 18. uri v sejni sobi
KS Sevnica, NHM 24, z naslednjim dnevnim redom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje overitelja zapisnika
Pregled sklepov 1. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Poročilo predsednika s seje Svetov KS občine Sevnica
Festival dobre volje in veselje ljudi – predvidena prireditev v maju
Zaključnega računa KS Sevnica za leto 2010
Razno

PRISOTNI: Dejan KRALJ, Marjan IMPERL, Gregor KORENE, Ivan KUNŠEK, Ljudmila
LIPOVŠEK, Majda JAZBEC, Silva MOČIVNIK, Stanka ŽIČKAR, Jurij ORAČ,
Anton GRILC, Drago SLUKAN
- tajnik Vinko RADIŠEK
AD/1
Predsednik ugotovi, da je prisotnih 11 (enajst) članov sveta, da je svet sklepčen.
Predsednik predlaga, svetniki pa potrdijo dopolnitev dnevnega reda, in sicer potrditev
Zaključnega računa KS Sevnica za leto 2010 – (5. točka dnevnega reda).
Potrdi se predlagan dnevni red, za overitelja zapisnika se izvoli Anton GRILC.
AD/2
Zapisnik 1. redne seje se s posredovanimi odgovori
- Občine Sevnica o predvideni sanaciji plazu ob LC Drožanjska –Metni Vrh, za
odcepom v Brezje in
- JP Komunala Sevnica glede ureditve mest za komunalne zabojnike v Naselju
heroja Maroka, ki jih uporabljajo stanovalci blokov,
sprejme in potrdi v zapisani vsebini.
AD/3
Predsednik navzoče seznani s vsebino seje Svetov KS Sevnica, ki je bila v mesecu decembru
2010.
Pove, da se s strani občinske uprave pripravlja nov Odlok o kategorizaciji občinskih cest, da
bo na dostavljen osnutek možno podati pripombe v času obravnav na sedežih KS. Dokument
lahko pričakujemo v spomladanskih mesecih.
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Prav tako bo vsaka KS dobila osnutek novih Statutov, ki jih pripravlja občinska uprava in
bodo osnova za krajevne skupnosti. Vsaka KS ga bo dopolnila in prilagodila vsebino po
svojih predlogih.
Pove tudi, da je priporočilo župana, da ni potrebno izvolit nadzornih odborov, ker bodo do
poletja ukinjeni po podatkih državnih organov, zaradi tega ga tudi svet KS Sevnica, kljub
dogovoru, ne potrdi oziroma izvoli.
AD/4
Predsednik pove, da se je skupaj z Majdo Jazbec sestal s predstavniki KŠTM in odborom za
organizacijo Festivala dobre volje, ki so podali informacijo, da se v mesecu maju planira
organizacija prireditve Festivala dobre volje, ki naj bi postal tradicionalen, če bo dobil dovolj
podpore tudi s strani vseh krajevnih skupnostih. Svetniki sprejmejo
SKLEP 04/02
Planira se, da bi vsaka KS na omenjenem festivalu nastopal s programom. Zaradi tega se
svetniki soglasno odločijo o sodelovanju na prireditvi, in določijo Odbor za organizacijo v
sestavi:
- Ljudmila Hilda Lipovšek – predsednica
- Majda Jazbec
- Stanka Žičkar in
- Drago Slukan,
ki bo pripravil - organiziral točko o sodelovanju na festivalu dobre volje v mesecu maju 2011
ter pomagal pri morebitnih pripravah na prireditev.
AD/5
Svetniki obravnavajo predstavljen Zaključni račun KS Sevnica za leto 2010. Po razpravi
sprejmejo
SKLEP 05/02
Zaključni račun KS Sevnica za leto 2010 se sprejme v predstavljeni vsebini.
AD/6
6/1

Krajevna skupnost Sevnica je v letu 2011 planirala sredstva za izvedbo komedije.
Na osnovi zbranih ponudb se svetniki soglasno odločijo za uprizoritev komedije v
izvedbi mladega Kulturno umetniškega društva iz Pokleka, ki bo v petek 18. 03. 2011
ob 19 uri v Kulturni dvorani v Sevnici odigrala komedijo z naslovom Črna komedija.

6/2

Vlogo Osnovne šole Sevnica kot pomoč za organizacijo plavalnega tečaja bodo
svetniki obravnavali na naslednji seji.

6/3

Vlogo Rdečega križa se zavrne.
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Za aktivnosti glede praznika KS Sevnica svetniki predlagajo Odbor v sestavi:
- Hildo Ljudmilo Lipovšek
- Gregor Korene
- Brane Busar
- Ljubo Motore
- Zoran Zelič

z namenom, da pripravijo tehtne argumente za predlog o prazniku krajevne skupnosti
Sevnica.

Seja je bila zaključena ob 20 uri.

Overitelj:
Anton GRILC

Zapisal:
Vinko RADIŠEK

Predsednik Sveta KS Sevnica
Dejan KRALJ
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OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19/a
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ZADEVA: ZAKLJUČNI RAČUN KS SEVNICA ZA LETO 2010

Svet krajevne skupnosti Sevnica je na svoji 2. redni seji, dne 01.02.2011, obravnaval
Zaključni račun KS Sevnica za leto 2010. Po razpravi sprejmejo
SKLEP 05/02
Zaključni račun KS Sevnica za leto 2010 se sprejme v predstavljeni vsebini.

Z lepimi pozdravi,

Dejan KRALJ
predsednik
Sveta KS Sevnica

