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: 14.09.2011

ZAPISNIK
6. redne seje sveta Krajevne skupnosti Sevnica, ki je bila 12.09.2011, ob 19. 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 5. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Informacija s terenskega ogleda po KS z županom Občine Sevnica glede investicij
Sklep župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna Občine Sevnica za leto 2011
Informacija o sprejetem novem Statutu Občine Sevnica in statusa KS
Razno

PRISOTNI: Dejan KRALJ, Ljudmila LIPOVŠEK, Ivan KUNŠEK, Anton GRILC, Jurij
ORAČ, Silva MOČIVNIK, Stanka ŽIČKAR, Majda JAZBEC
- tajnik Vinko RADIŠEK
ODSOTNI: Marjan IMPERL, Drago SLUKAN, Gregor KORENE
AD/1
Predsednik ugotovi, da je prisotnih 8 (osem) članov sveta, da je svet sklepčen.
Potrdi se predlagan dnevni red, za overitelja zapisnika se izvoli Ljudmila LIPOVŠEK.
AD/2
Zapisnik 5. redne seje se sprejme in potrdi v zapisani vsebini.
AD/3
Predsednik seznani svetnike, da si je z županom in tajnikom ogledal planirana dela po KS,
vzrokih zaradi katerih so se določene investicije ustavile in s seznanitvijo nujno potrebno
planih v prihodnje. Poudarek pogovora je bil sanacija poškodovanih mostov na Sevničini po
neurju 2005, zelo slabem prehodu čez industrijski tir na Savski cesti, ki pelje do podjetja
Tanin, o nujnem končanju del v novem naselju Drožanjske ter o načrtovanih delih, ki so še
predvidene za dokončanje v letu 2011 in 2012.
AD/4
Svetniki so seznanjeni s sprejetim Sklepom župana Občine Sevnica o začasnem zadržanju
izvrševanja proračuna Občine Sevnica za leto 2011.
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Predsednik svetnike seznani tudi o pogajanjih pri županu okoli načrtovanega rebalansa B, ki
ga mora upoštevati tudi KS Sevnica in o višini sredstev, ki ne bodo po planu dodeljena KS.
Po razpravi svetniki sprejmejo informacijo o zmanjšanju proračunskih sredstev KS Sevnica za
leto 2011, z ugotovitvijo nemoči Sveta KS, glede vplivanja na rebalans B, ki ga je pripravila
občinska uprava.
AD/5
Svetniki so seznanjeni z dopisom občinske uprave št. 092-0005/2011, z dne 30.08.2011 glede
sprememb v poslovanju krajevnih skupnosti.
AD/6
Razprava svetnikov je potekala okoli gradnje širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja
v optični tehnologiji na območju KS Sevnica.
Vsi zainteresirani lahko dobijo podrobnejše informacije glede poteka in terminskega plana del
na Občini Sevnica pri g. Bojanu Kostevcu.
Seja je bila zaključena ob 2030 uri.

Overitelj:
Ljudmila LIPOVŠEK

Zapisal:
Vinko RADIŠEK

Predsednik Sveta KS Sevnica
Dejan KRALJ

