KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 013-0005/2015
ZAPISNIK
7. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 01.07. 2015, ob 18. uri, na Turistični kmetiji Jazbec, Drožanje 13, Sevnica.
Prisotni člani sveta:
Žičkar Stanka, Vavtar Grega, Dremšak Martina, Lipovšek Ljudmila, Slukan Drago, Silva
Močivnik, Tuhtar Lea, Jazbec Severin, Groboljšek Božidar.
Ostali prisotni:
Flisek Marjetka – referentka za krajevne skupnosti,
Matjaž Kelnerič – Komunala Sevnica.
Odsotni:
Irena Klenovšek, Slavko Salmič (opr.).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Žičkar Stanka, predsednica sveta KS Sevnica.
Predsedujoča pozdravi vse prisotne člane sveta in povabljena gosta ter prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled sklepov 6. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. Povzetek opravljenih del KS Sevnica za 1. polletje,
4. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 8 članov sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 7. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 6. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 6. redne seje sveta KS Sevnica.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 6. redno sejo z dne 13.05.2015 ni.
Zapisnik 6. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Povzetek opravljenih del KS Sevnica za 1. polletje
Predsednica pri tej točki predstavi polletno poročilo realizacije KS Sevnica.
-

-

-

-

-

-

Krajanom KS Sevnica je bila izvedena pomoč v obliki navoza gramoza, za kar se je
porabilo cca 2.370 EUR.
Zimska služba je bila uspešno izvedena, saj je KS s pomočjo Komunale Sevnica
našla najcenejšo sol za posipavanje. Storitve zimske službe je izvajalo pet izvajalcev.
Izveden je bil praznik Krajevne skupnosti Sevnica, ki je bil zelo odmeven. Za
naslednje leto se načrtuje nadgradnja praznovanje KS s pripravo grba in drugih
simbolnih znakov.
Plaz na Svetem Roku je saniran, kar je KS Sevnica stalo 10.000,00 EUR, večji del
stroška sanacije je pokrila Občine Sevnica.
Zaključena je investicija pločnika in opornega zidu v Florjanski ulici v vrednosti
10.247,00 EUR.
V Kladnikovi ulici je bil organiziran sestanek in ogled terena zaradi prenove ulice.
Občina Sevnica je naročila izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo ulice.
Prebivalci Kladnikove ulice so vložili tudi prošnjo za opravilo stopnic in ograje, kar se
bo uredilo do jeseni.
Pri bazenu v Sevnici se je izvedla asfaltacija kratkega odseka v dobro KŠTM Sevnica,
ki bo na ograjo postavila transparent KS Sevnica. Zavod KŠTM Krajevni skupnosti
Sevnica ni izstavil računa za najem kulturne dvorane ob prazniku KS Sevnica.
V fazi dokončanja so investicijska vzdrževanja javnih poti Prešna Loka, Dobje, Žurkov
Dol, Drožanje in Lamperče v okvirni vrednosti 40.000,00 EUR. Vsa investicijska dela
pregleduje in nadzira na terenu g. Kelnerič, vodja enote javne površine in vzdrževanja
cest pri Komunali Sevnica.
Pri Gizeli Škoda se je asfaltiral odsek poti v dolžini 60 m, gospa je v svoji izvedbi
poskrbela še za ureditev ceste iz smeri Dobje, tako, da je cesta zdaj normalno
prevozna za vsa vozila.
Zaključena so dela ureditve pločnika Šmarska. KS Sevnica je za izvedbo prispevala
4.191,00 EUR.
Zaključena je investicija sanacije JP Prešna Loka – Štajngrob – Žurkov Dol v
vrednosti 11.986,00 EUR.
V prvem polletju so bila društvom, ki delujejo v KS Sevnica izplačana sredstva v
skupni višini 5.250,00 EUR.
V drugi polovici leta se predvideva nakazilo preostalih donacij društvom do
planiranega zneska namenjenega pomoči delovanja društev. Izvedla se bo sanacija
igrišča v Florjanski ulici z novo ograjo. Tudi v nadalje se bodo vršili prevozi gramoza
glede na upravičenost vlog krajanov. Predvideva se sodelovanje pri sanaciji ceste
Imperl Marjan, KS bo namenila 50% asfalta. Rok za izvedbo še ni znan, v kolikor se
bodo dela izvajala v letu 2016, bo KS to planirala v finančnem planu 2016.
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S pomočjo članov sveta KS Sevnica je bilo uspešno izdelana evidenca stanja vozišč
v KS Sevnica ter izpeljana čistilna akcija. Predsednica in ostali člani sveta KS so se
udeleževali raznih prireditev po občini Sevnica.
Predsednica je skrbela za ogled terena, predvsem v času zimske službe, za kar je
imela veliko pomoč s strani Komunale Sevnica.
Predsednica se je udeleževala raznih sestankov in usklajevanj na Občini Sevnica,
sestankov pri odvetniku, sestankov s krajani Lončarjevega Dola, sestanka v zvezi s
plovnostjo reke Save, sestanka zaradi problematike Kladnikove ulice, sestanka na
temo Občinski program varstva okolja in sestanka sveta krajevnih skupnosti v občini
Sevnica.
Izvajalo se je turistično ocenjevanje občine Sevnica in grajskega pobočja. Sevnica
kljub izredni urejenosti ni prejela priznanja. Skupaj s Turistično zvezo se predsednica
dogovarja ali bi bilo smiselno podati pritožbo, ker pri ocenjevanju kraja Sevnica ni bila
uvrščena v pravo skupino.

V nadaljevanju predsednica predstavi cilje za prihodnje leto 2016:
- Predvideva se asfaltacija Gornje Brezovo, Prešna Loka, popravilo asfalta Planinska,
Podgorica-levi del KS, pomoč KS pri adaptaciji ceste Prah Ledina ter ureditve mostu
pri Leskovšku.
Po kočani predstavitvi poročila realizacije in zastavljenih ciljih Hilda Lipovšek pove, da v ulici
Pod vrtačo ni nobenih luči. Predsednica bo preverila.
Hilda Lipovšek ponovno izpostavi problematiko prometne ureditve in vedenja voznikov v
cestnem prometu v starem delu Sevnice (prehitra vožnja, nepravilno označeni prehodi za
pešce).
Po razpravi in ob zaključku točke svet KS Sevnica sprejme naslednji sklep:
KS Sevnica predvideva možnost, da nastanejo v sklopu investicije izredni
nepredvideni prihodki kot donacije, ki predstavljajo nepovratna plačila ter
prostovoljna nakazila krajanov, pravni in/ali fizičnih oseb.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Razno
Predsednica članom sveta KS predstavi dve prejeti vlogi za pomoč v obliki dotacije in sicer
Vrtec Sevnica za nabavo glasbenega inštrumenta ter dotacija za pomoč pri organiziranju
Kitariade.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Sevnica je na 7. redni seji dne, 01.07.2015 obravnaval 2
prispeli vlogi društev in sprejel sklep o dodelitvi sredstev po naslednjem seznamu:
-Vrtec Sevnica
200,00 EUR,
- Kitariada
150,00 EUR
V nadaljevanju predsednica predstavi vabilo na predstavitev predloga občinskega programa
varstva okolja. O dogajanjih v KS Sevnica poročajo tudi posavski mediji. 24.6.2015 je na
Občino Sevnica poslala dopis z vprašanjem predvidene sanacije nadvoza, ki je že dotrajan in
nevaren. Občina bo slednje posredovala na Direkcijo RS za ceste.
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Ob 18.40 se seji pridruži Lea Tuhtar.

Za opravljeno delo pri sanaciji ceste Brečko – Kantužar je predsednica napisala poročilo v
katerem pojasnjuje razliko v ceni od ponudbene vrednosti. Do razlike je prišlo zaradi
naknadne ureditve skalometa ob kozolcu pri Kantužarjevih.
Božidar Groboljšek sprašuje glede ureditve nadvoza v Sevnici. Predsednica pojasni, da se
bo na to temo pošiljal dopis na Direkcijo za ceste vsakih nekaj mesecev, dokler ne bodo
seznanili KS Sevnica o točnem datumu sanacije.
Martina Dremšak sprašuje, če je že postavljeno predvideno ogledalo v Drožanjski ulici.
Ogledalo še ni postavljeno, predsednica se bo pozanimala pri pristojnem referentu na Občini
Sevnica, ker omenjena cesta ne spada v pristojnost KS Sevnica.
V jesenskem delu se predvideva ogled izvedenih investicij.
V zaključku predsednica predstavi polletno finančno poročilo, ki bo objavljeno v gradivu za
občinski svet. Predstavi predvsem nerealizirane postavke.
Na spletno stran Krajevne skupnosti Sevnica se bodo objavile fotografije izvedenih investicij.
Po razpravi je predsednica člane sveta povabila na prigrizek, ki ga je pripravila Turistična
kmetija Jazbec.
Seja zaključena ob 21. uri.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Stanka Žičkar
Predsednica sveta KS Sevnica
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