KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 013-0005/2015
ZAPISNIK
10. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 18.02.2016, s pričetkom ob 17. uri, v prostorih Trškega dvorca
(pri Občini Sevnica)
Prisotni člani sveta:
Žičkar Stanka, Dremšak Martina, Tuhtar Lea, Jazbec Severin, Irena Klenovšek, Slavko
Salmič, Ljudmila Lipovšek, Drago Slukan, Grega Vavtar.
Ostali prisotni:
Flisek Marjetka – referentka za krajevne skupnosti,
Rudi Stopar
Odsotni:
Groboljšek Božidar (opr.), Silva Močivnik (opr.).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Žičkar Stanka, predsednica sveta KS Sevnica.
Predsedujoča pozdravi vse prisotne člane sveta in povabljenega gosta ter prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Na začetku seje je prisotnih 8 članov sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je sklepčen.
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 9. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. Pregled in sprejetje zaključnega računa za leto 2015,
4. Priprave za praznik KS Sevnica 2016,
5. Pregled pravilnika za donacije društvom in oblikovanje komisije za donacije,
6. Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
7. Vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
8. Razno.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 10. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 9. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 9. redne seje sveta KS Sevnica.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 9. redno sejo z dne 9.12.2015 ni. Zapisnik
9. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Pregled in sprejetje zaključnega računa za leto 2015
Predsednica poda v razpravo gradivo zaključnega računa za leto 2015, ki so ga člani sveta
prejeli z vabilom. Člani sveta so gradivo pregledali in nanj nimajo pripomb.
• 17.08. se seji pridruži Drago Slukan. Na seji je prisotnih 9 članov sveta KS Sevnica.
KS Sevnica je v letu 2015 ustvarila 188.898,91 EUR prihodkov in 191.352,08 EUR
odhodkov.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je na 10. redni seji sveta KS z dne, 18.2.2016 obravnaval gradivo
zaključnega računa za leto 2015 in se z njim strinja.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Priprave za praznik KS Sevnica 2016
Predsedujoča je kot gosta na sejo sveta KS povabila g. Rudija Stoparja, ki je s svojim
znanjem in izkušnjami izdelal celostno podobo grba za KS Sevnica. G. Stopar članom sveta
poda obrazložitev posameznih prepoznavnosti in vrednot, ki so zajete v izdelanem grbu. KS
Sevnica praznuje svoj praznik v maju, na datum vseslovenskega tabora. Zato potrebuje
insignije kot znamenja časti in prepoznavnosti. V izbor atributov celostne podobe, poleg grba
in znaka potrebuje še več oblikovano prepoznavnih predmetov. Mednje sodi izbor hišnih barv
in tipografija tekstov. Sam grb ima v svoji kroni napis KS Sevnica, znak pa je enak, samo
brez napisa.
V nadaljevanju obrazloži pomene hišnih barv, ki jih uporabil pri izdelavi grba in znaka. Hišne
barve opredeljujejo vse atribute celostne podobe in nosijo simboliko vseh elementov
uporabe, izhajajo iz heraldičnega izbora, toni so lahko polni in zmanjšane intenzitete.
Primarna barva je temno modra. Druga barva je zlato rumena, tretja barva je svetlo rumena,
z blagim navdihom zelene- barva trobentice. Četrta je svetlo modra – sinja barva. Peta barva
pa je zeleno modra.
Osnovna oblika grba je ščit ki je simbol pasivnega obrambnega zaščitnega orožja. Črte -štiri
pokončne pomenijo bogastvo vode v aplikaciji štirih rečic – grabnov, ki osmišljajo naš kraj.
To so Sevnična, Drožanjski graben, Florjanski graben in Vranjski graben, ki se stikajo z večjo
površino v spodnjem delu grba – s savskim pretočnim jezerom. Samo število štiri je
simbolično povezano s kvadratom, ki je simbolna oblika zemlje (kvader). Grb poševno preči
širša črta v zlato rumeni barvi, ki simbolizira sončni žarek ali lento, znak spoštovanja in
odličnosti, je znak časti in položaja. Deli dvoje polj grba, zgoraj nebo v blagi sinje modri barvi
in spodaj zemlje v svetli zelenkasto rumeni barvi. V modrem polju leži ptica Škrjanček, ki s
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svojo krožno stisnjenostjo evocira na sonce in spiralo. Sevnica naj bi dobila ime prav po
škrjancu (slovansko ime za škrjanca je sev).
V nadaljevanju je g. Stopar predstavil tudi izgled žiga, zlate plakete in škatle zanjo ter
spremljajoči listek, memoranduma, zlate zahvalne listine, mape za listine, transparentov in
zastav.
V krajši razpravi člani sveta KS pohvalijo izdelek Rudija Stoparja in se z njim strinjajo. G.
Stoparja Irena Klenovšek prosi, da bo pripravil prečiščeno besedilo o izgledu plakete in
listine, ki bo zajeto v Pravilniku o podeljevanju priznanj in plaket KS Sevnica. Pravilnik bi bilo
potrebno sprejeti pred objavo razpisa. Razpis bo objavljen na spletni strani Občine Sevnica
in KS Sevnica do konca marca.
V sklopu praznovanja KS Sevnica bodo nastopali Društvo trg, ki pripravlja igro na temo starih
Sevničanov. V organizacijo se bo vključila tudi glasbena šola in Osnovna šola Sevnica z
nastopi mladih, saj bodo le-ti popestrili program in pritegnili pozornost obiskovalcev prireditve
Praznika KS Sevnica. Predsednica meni, da je v praznik KS potrebno vključiti domače
krajane in ne goste z drugih občin. Člani sveta določijo datum za praznik KS Sevnica in sicer
v petek, 6.5.2016.
Sklep:
Člani sveta se na 10. redni seji sveta KS seznanijo s celostno podobo grba in znaka
KS Sevnica in se z njim strinjajo.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 5
Pregled pravilnika za donacije društvom in oblikovanje komisije za donacije
Strokovne službe s strani Občine Sevnica so pripravile Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti
društev, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Sevnica kot pomoč pri
organizaciji in vzpodbujanju njihovega delovanja, zato se bo vsem delujočim društvom v KS
Sevnica poslalo obvestilo, da se bodo vse letošnje dotacije podeljevale po novih pravilih
preko javnega razpisa. Komisija bo na podlagi točkovanja določila znesek dotacije.
Predvidena višina sredstev namenjena dotacijam za leto 2016 je 6.000,00 EUR. Za tekoče
delovanje društvom bo podeljeno 4.500,00 EUR skladno z razpisnimi pogoji. 1.500,00 EUR
sredstev bo podeljenih za programe društvom, ki bodo sodelovala pri organizaciji praznika
KS. Prejete vloge bo ocenjevala tri članska komisija in sicer: Žičkar Stanka, Klenovšek Irena
in Slukan Drago.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Sevnica je na 10 redni seji dne, 18.02.2016 obravnaval
vsebino Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na
območju Krajevne skupnosti Sevnica in Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti
društev, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Sevnica za leto
2016. Svet KS Sevnica se z vsebino strinja. Za ocenjevanje vlog se je določila tri
članska komisija: Žičkar Stanka, Klenovšek Irena in Slukan Drago. Javni razpis se v
pisni obliki objavi na spletni strani KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

3

Ad 6
Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
Predsednica poda članom sveta prošnjo skrbnikov gradu Sevnica za botrstvo trte v grajskem
vinogradu. Cena za zakup ene vinske trte znaša 27,00 EUR. Z zakupom grajske trte modre
frankinje dobi vsak boter, ki zakupi vsaj 5 trt, brezplačno 1 prostor za shranjevanje, promocijo
z možnostjo direktne prodaje vina v Grajski vinoteki. Po krajši razpravi so člani sveta KS
mnenja, da pristopijo k botrstvu.
SKLEP:
Svet KS Sevnica na 10. redni seji sveta KS Sevnica dne, 18.2.2016 sprejme sklep, da
se pristopi k botrstvu petih vinskih trt v grajskem vinogradu.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Predsednica člane sveta KS Sevnica seznani, da je stanovanje v NHM 24 v lasti in
upravljanju Občine Sevnica.
Inventura je bila izvedena s strani komisije, ki jo je določila Občina Sevnica.
Predstavi tudi, da so bile izvedene spremembe in dopolnitve ZN industrijske cone.
Krajanu Seničarju iz Orešja je bil poslan dopis, da je cesta, ko jo želi urediti na stroške KS
Sevnica javno dobro in ne javna pot.
V lanskem letu je bila Direkciji za ceste oddana pobuda, da bi KS Sevnico obeležili s
postavitvijo info tabel. Do danes prejetega odgovora ni.
Že na prejšnji seji se je obravnavala vloga Franca Kozmusa, ki je v imenu osmih sokrajanov
poslal prošnjo za postavitev varnostne zaščitne ograje v dolžini cca 100 m ob cesti na
odcepu Kušarca, kraj Žurkov Dol. Ker je znano, da je na tem predelu cesta v zelo slabem
stanju, se je naredil terenski ogled. Dogovorjeno je, da se bo cesta v primernem času
uredila.
S strani krajanov Ostrešja je prispela vloga za postavitev avtobusnega postajališča. Vlogo je
pregledala Občina Sevnica, ki je postavitev avtobusnega postajališča odobrila v leseni
izvedbi iz proračunskih sredstev Občine Sevnica.
Že lansko leto je bila podana pobuda za sanacijo stopnic pod glasbeno šolo. Na to temo je
bil realiziran sestanek s predstavniki glasbene šole in predstavnico strokovne službe Občine
Sevnica ga. Mojco Sešlar. Dogovorjeno je, da se pripravi ponudba za sanacijo stopnic. V
okviru tega projekta je bila postavljena tudi pobuda za razširitev javne razsvetljave na tem
območju. Po strokovnem pregledu G. Jurija Kuharja je ugotovljeno, da je predmetno območje
že sedaj primerno opremljeno z javno razsvetljavo.
Predsednica se je skupaj s predstavnikoma Občine Sevnica Radom Gobcem in Robertom
Kašetom udeležila terenske obravnave v Kidričevi ulici, kjer so podali mnenje glede želenih
posegov novih lastnikov hiše.
Na sedež KS Sevnica je bil prejet Uradni zaznamek Erike Repar Bučar, katera ne dovoli
prodati Občini Sevnica del svoje parcele za normalno ureditev prometa mimo njihove
stanovanjske hiše do sosednjih, pritožila pa se je tudi na delo izvajalcev zimske službe.
Na prejšnji seji sveta KS Sevnica se je obravnavala vloga ga. Zdenke Drnovšek, ki je
podala vlogo za postavitev varovalne ograje na odseku ceste Podgorica – Cerje. Vloga je
odstopljena v reševanje županu Občine Sevnica.
Prebivalci Trubarjeve in Ceste na Dobravo so poslali prošnjo za rekonstrukcijo ceste od
pokopališča Sevnica do križišča z Drožanjsko cesto, ki smo jo obravnavali na 9. redni seji
sveta KS. Dogovorjeno je bilo, da bi bila možna izvedba protiprašne zaščite na odseku, kjer
stojita dve stanovanjski hiši, seveda s pogojem sodelovanja Občine Sevnica. Ker bo Občina
Sevnica v letu 2016 rekonstruirala zgornjo ceste pod pokopališčem, bi bilo smiselno, da se k
projektu priključi tudi ta protiprašna ureditev.
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Jazbec Severin na temo omenjene ceste predlaga ureditev odvodnjavanja na križišču proti
Drožanjski ulici in Svetemu Roku. Predsednica pojasni, da je predvideno urejanje
odvodnjavanja predmetnega križišča v letu 2016, ker Občina Sevnica predvideva posek
sadovnjaka in v sklopu tega razširitev cestišča.
Salmič Slavko predsednici odda vlogo za ureditev ceste na Dolgartu. Priložena je tudi
ponudba izvajalca. Predsednica bo preverila, če je obravnava vloge v pristojnosti KS in
podala ustrezen odgovor.
Tina Dramšek izpostavi težavo ovinka na lokalni cesti Sevnica proti Vranju in sicer v ovinku
kjer stoji cestno ogledalo, ob cestišču pa je postavljeno kamenje. Na tem območju se je v
zelo kratkem času zgodilo več prometnih nesreč. Sama predlaga izvedbo grobega asfalta ali
asfalt popraskati. Predsednica bo glede omenjenih težav preverila pri pristojnih referentih
Občine Sevnica.
V finančnem načrtu za leto 2016 je tudi predlog protiprašne zaščite poti ob železnici na
Gornjem Brezovem. Predsednica pove, da je o tem govorila z županom in direktorjem
Upravne enote, ki sta ji povedala, da se bo na Gornjem Brezovem situacija reševala v
skupnem projektu z Občino in Komunalo Sevnica in sicer bo Komunala pripravila
dokumentacijo in rešitve v zvezi s pitno vodo, nato bo glede javne razsvetljave izdelal projekt
g. Gregorič, po zaključenih vseh prej opisanih delih pa se bo izvedla protiprašna zaščita 180
m makadamske javne poti.
Predsednica pove, da je v finančnem načrtu za leto 2016 predvideno tudi sofinanciranje
ureditve javne poti od domačije Prah do domačije Krajnc na Ledini. Pred začetkom aktivnosti
bo predsednica preverila kategorizacijo ceste in odstopne izjave lastnikov zemljišč.
V finančnem načrtu KS Sevnica za leto 2016 je predvidenih tudi 10.000,00 EUR z ureditev
ceste v Žurkovem Dolu proti Jazbinšku. K izvedbi investicije bo pristopila tudi Občina
Sevnica s 50% vložkom. Pred začetkom del se opravi še en terenski ogled, da se določijo
vse podrobnosti glede izvedbe.
Na seji sveta KS Sevnica z dne 13.5.2015 so člani sveta odobrili donacijo 50 % asfalta za
asfaltiranje 200 m odseka od Zdol proti Cirju. Ker se na strani uporabnikov ceste še ne
izvajajo nikakršne aktivnosti, se je predsednica dogovorila z županom, da se preveri
obstoječe stanje.
Severin Jazbec je podal pobudo, da bi bilo potrebno cesto v Prešni Loki Brečko-Kantužar
asfaltirati. Potekala je razprava v kateri so sodelovali Severin Jazbec, Irena Klenovšek in
Stanka Žičkar. Severin Jazbec je mnenja, da se bo cesta začela uničevati brez zaključka z
asfaltom. Irena Klenovšek pa predlaga, da je potrebno preučiti pomembnost ceste in določiti
prioritete tudi zaradi drugih prošenj krajanov. Predsednica bo vprašanje izpostavila županu
Občine Sevnica.
Dragi Slukan poda pobudo, da bi bilo potrebno sprehajališče ob Savi preurediti oz.
dokončati, saj se pot pri Gobavcih konča. Sprehajalci uporabljajo črne prehode čez
železniško progo.
Ad 6
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Lea Tuhtar pove za težave v zvezi z gradnjo stolpov za oddajnike za digitalizacijo železnice.
Telekomunikacijski stolp, ki s svojim obsegom ne spreminja le podobe kraja, pač pa s seboj
prinaša predvsem škodljive vplive. O zadevi je seznanjen tudi župan Občine, zaradi česar je
pred časom potekal sestanek o zamiku predvidenih lokacij, ki bi bile bolj sprejemljive. Po
njenih informacijah se je na sestanku predlagalo in dogovorilo o premiku lokacij za gradnjo
na Orehovem (zaradi prevelike bližine stanovanjskih hiš) in v Loki pri Zidanem mostu ( zaradi
bližine šole in vrtca). Kljub novim predlaganim lokacijam, se te niso realizirale, saj se dela na
železnici nadaljujejo na spornih lokacijah.
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Med člani sveta poteka razprava. Predsednica predlaga, da se o tej težavi povpraša Strlekar
Romana, ki lahko preveri pravne podlage in svetnico občinskega sveta, saj je bila tema
obravnavana na eni izmed prejšnjih sej občinskega sveta.

Ad 7
Razno
Točka ni bila obravnavana, saj je vse zavedeno pod točko Ad 6.
Seja zaključena ob 19.05. uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek

Stanka Žičkar
Predsednica sveta KS Sevnica
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