KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0133-0001/2016
ZAPISNIK
14. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 19.10.2016, s pričetkom ob 17. uri pred sedežem KS Sevnica NHM 14 in z
zaključkom, na Turistični kmetiji Jazbec, Drožanje 13, Sevnica.
Prisotni člani sveta:
Žičkar Stanka, Vavtar Grega, Dremšak Martina, Slukan Drago, Silva Močivnik, Tuhtar Lea,
Jazbec Severin, Groboljšek Božidar, Irena Klenovšek, Slavko Salmič, Ljudmila Lipovšek.
Ostali prisotni:
Flisek Marjetka – referentka za krajevne skupnosti,
Matjaž Kelnerič – Komunala Sevnica.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Žičkar Stanka, predsednica sveta KS Sevnica.
Predsedujoča pozdravi vse prisotne člane sveta in povabljena gosta ter predlaga začetek
seje s terenskim pregledom izvedenih investicij v KS Sevnica v letu 2016.
Ad 1
Terenski ogled zaključenih del na JP KS Sevnica
Že na prejšnji seji se je obravnaval povzetek izvedenih investicij v KS Sevnica v letu 2016.
Prisotni člani so danes opravili še terenski ogled realiziranih del na JP v KS Sevnica.
Ad 2
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Terenski ogled zaključenih del na JP KS Sevnica,
2. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
3. pregled sklepov 13. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
4. obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
5. vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica,
6. razno.
Ob začetku seje je prisotnih 11 članov sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 14. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 11 za, 0 proti (prisotnih 11)
Sklep je sprejet.
Ad 3

1

Pregled sklepov 13. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 13. redne seje sveta KS Sevnica.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 13. redno sejo z dne 28.9.2016 ni.
Zapisnik 13. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 11 za, 0 proti (prisotnih 11)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
Predsednica članom sveta predstavi pobudo občanov za ureditev otroškega igrišča na
zelenici pri stanovanjskih blokih Pod vrtačo. Pobudo je že predstavila pristojnemu oddelku za
družbene dejavnosti na Občini Sevnica. Na to tematiko bodo potekala dogovarjanja.
Hilda Lipovšek na temo otrok predlaga, da bi se uredili prostori predšolske vzgoje oz. vrtca v
stanovanjski hiši Valant. Predsednica se strinja, da krajani želijo povratek vrtca v stari del
Sevnice, vendar so največja težava pri ureditvah vrtcev normativi in minimalni tehnični pogoji
za prostor in opremo vrtca, seveda če obstaja potreba po novih oddelkih. V tem delu bi bila
že prepreka bližina ceste.
Glede vprašanja omejitve hitrosti v starem delu Sevnica, predsednica pove, da aktivnosti že
potekajo.
Na eni od preteklih sej je bila omenjena pobuda odstranitve posušenega drevesa ob peš poti
ob reki Savi. Ugotovljeno je, da da je predmetno drevo v lasti Slovenskih železnic.
Predstavniki podjetja so obljubili, da bodo drevo odstranili.
Na sedež KS je prispela zahvala Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo za
prejeto dotacijo za delovanje društva.
S strani Univerze za tretje življenjsko obdobje je prejet bilten, v katerem je predstavljeno
delovanje društva. Na željo članov univerze bo predsednica kot predstavnica Krajevne
skupnosti Sevnica v januarju 2017 predstavila delovanje in naloge krajevne skupnosti, ker so
le te javnosti premalo znane.
Predsednica je v imenu vseh članov sveta poslala poziv lastniku stanovanjske stavbe v
Florjanski ulici, da uredi zanemarjeno stanje na njegovi lastnini. V primeru neodzivnosti
lastnika, se stanje prijavi ustreznim inšpekcijskim službam.
Predsednica pove, da bo v letošnjem letu izveden še zastavljen projekt asfaltacije na
Gornjem Brezovem. Ostali projekti so izvedeni po zastavljeni dinamiki in so uspešno
realizirani.
V planih za leto 2017 je kot prvi projekt predvidena asfaltacija že urejene podloge cestišča iz
leta 2015 v Prešni Loki, na odseku Brečko - Kantužar.
Naslednja seja se predvideva v decembru 2016.
Ad 5
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Božidar Groboljšek poudari, da je potrebno podpreti pobudo za izgradnjo kulturne dvorane v
mestu Sevnica, saj je to želja javnosti. Projekt mora biti zajet v proračun občine Sevnica. Po
krajši razpravi vsi člani podprejo predlagano pobudo.
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Ad 6
Razno
Po razpravi je predsednica člane sveta povabila na prigrizek, ki ga je pripravila Turistična
kmetija Jazbec.
Seja zaključena ob 18.50 uri.

Stanka Žičkar
Zapisala: Marjetka Flisek
Predsednica sveta KS Sevnica
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