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: 15.03.2011

ZAPISNIK
3. redne seje sveta Krajevne skupnosti Sevnica, ki je bila 14.03.2011, ob 18. uri v sejni sobi
KS Sevnica, NHM 24, z naslednjim dnevnim redom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje overitelja zapisnika
Pregled sklepov 2. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Program varčevanja v letu 2011
Čistilna akcija 2011
Aktivnosti odbora - Festival dobre volje
Opredelitev do predlogov ureditve mestnega parka na Savski cesti in pod Kozjansko ulico
Razno

PRISOTNI: Dejan KRALJ, Marjan IMPERL, Gregor KORENE, Ivan KUNŠEK, Majda
JAZBEC, Silva MOČIVNIK, Stanka ŽIČKAR, Anton GRILC, Drago SLUKAN
- tajnik Vinko RADIŠEK
ODSOTNI: Ljudmila LIPOVŠEK, Jurij ORAČ
AD/1
Predsednik ugotovi, da je prisotnih 9 (devet) članov sveta, da je svet sklepčen.
Predsednik predlaga, svetniki pa potrdijo dopolnitev dnevnega reda, in sicer opredelitev do
predlogov ureditve mestnega parka na Savski cesti in pod Kozjansko ulico - (5. točka
dnevnega reda).
Potrdi se predlagan dnevni red, za overitelja zapisnika se izvoli Majdo JAZBEC.
AD/2
Zapisnik 2. redne seje se sprejme in potrdi v zapisani vsebini.
AD/3
Predsednik navzoče seznani z vsebino dopisa Občine Sevnica št. 011-0013/2011 z dne
01.03.2011 glede Programa varčevanja v letu 2011.
Po razpravi svetniki sprejmejo:
SKLEP 06/03
KS Sevnica posluje brez zadolžitev iz preteklih let, finančne načrte pa izpolnjuje v skladu s
sprejetim Finančnim načrtom za vsako leto, ki nam ga potrdi tudi Občinski svet in s takim
delom želimo nadaljevati tudi v prihodnje.
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Ugotavljamo, da varčevanje v sprejetih Finančnih načrtih ni smiselno.
AD/4
Predsednik pove, da je v letu 2011 načrtovana čistilna akcija pod okriljem Turistične zveze
občine Sevnica, kjer že potekajo določene aktivnosti.
Predsednik pozove vse prisotne svetnike KS, da do 25.03.2011 pripravijo spiske divjih
odlagališč na svojih področjih, podatke pa dostavijo na sedež krajevne skupnosti, da se bodo
evidentirali.
Vsak svetnik KS lahko na spletni strani http://ebm.si/p/register/pomagaj.html tudi sam vpiše
divja odlagališča.
AD/5
Svetnik Drago Slukan seznani prisotne z aktivnostmi Organizacijskega odbora KS – za
pripravo Festivala dobre volje in z nalogami odbora za pripravo točke.
AD/6
Svetniki so seznanjeni z dopisom Občine Sevnica – Oddelek za okolje in prostor št.: 35050003/2010, z dne 07.03.2011.
V dopisu sta predstavljeni variantna predloga prostorske ureditve za OPPN za pozidavo
kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici ter predloga za ureditev mestnega
parka v Sevnici, na območju med srednjo šolo na Savski cesti in podvozom pod železnico pri
Plauštajnerju.
Svetniki sprejmejo
SKLEP 07/03
Ker gre za strokovne, vendar podrobno pomanjkljive podatke, odločitve ne moremo podati za
nobeno od opisanih variant.
Predlagamo, da naj občinske službe upoštevajo Občinske prostorske načrte, sodelovali pa
bomo v času javnih razgrnitev pripravljenih osnutkov.
Predlagamo, da se k reševanju OPPN pristopi bolj racionalno pri pripravi dokumentacije, vsaj
na območju Šmarja, kjer je v bližini še možna pozidava nad bloki na Planinski in pod
Krulejevo ulico.
AD/7
Predsednik bo organiziral sestanek s predlaganimi člani, ki so soglašali za sodelovanje v
Odboru za pripravo predlogov praznika KS Sevnica.
Seja je bila zaključena ob 20 uri.
Overitelj:
Majda JAZBEC

Zapisal:
Vinko RADIŠEK
Predsednik Sveta KS Sevnica
Dejan KRALJ
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Številka: VR – 2011/ 02
Datum: 15.03.2011

OBČINA SEVNICA
Oddelek za okolje in prostor
Glavni trg 19/a
8290 SEVNICA

ZADEVA: POSREDOVANJE VARIANTNIH PREDLOGOV

Svet krajevne skupnosti Sevnica je na svoji 3. redni seji, dne 14.03.2011, obravnaval vaš
dopis št.: 3505-0003/2010, z dne 07.03.2011 in po razpravi sprejel:
SKLEP 07/03
Ker gre za strokovne, vendar podrobno pomanjkljive podatke, odločitve ne moremo podati za
nobeno od opisanih variant.
Predlagamo, da naj občinske službe upoštevajo Občinske prostorske načrte, sodelovali pa
bomo v času javnih razgrnitev pripravljenih osnutkov.
Predlagamo, da se k reševanju OPPN pristopi bolj racionalno pri pripravi dokumentacije, vsaj
na območju Šmarja, kjer je v bližini še možna pozidava nad bloki na Planinski in pod
Krulejevo ulico.

Z lepimi pozdravi,

Dejan KRALJ
predsednik
Sveta KS Sevnica
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Številka: VR – 2011/ 04
Datum: 15.03.2011

OBČINA SEVNICA
Oddelek za finance
Glavni trg 19/a
8290 SEVNICA

ZADEVA: Programi varčevanja v letu 2011

Svet krajevne skupnosti Sevnica je na svoji 3. redni seji, dne 14.03.2011, obravnaval vaš
dopis št.: 011-0013/2011, z dne 01.03.2011 in po razpravi sprejel:

SKLEP 06/03
KS Sevnica posluje brez zadolžitev iz preteklih let, finančne načrte pa izpolnjuje v skladu s
sprejetim Finančnim načrtom za vsako leto, ki nam ga potrdi tudi Občinski svet in s takim
delom želimo nadaljevati tudi v prihodnje.
Ugotavljamo, da varčevanje v sprejetih Finančnih načrtih ni smiselno.

Z lepimi pozdravi,

Dejan KRALJ
predsednik
Sveta KS Sevnica

