KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0001/2016
ZAPISNIK
15. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 7.12.2016, s pričetkom ob 18. uri, v novih prostorih KS Sevnica, Glavni trg 19 a
(pri Občini Sevnica)
Prisotni člani sveta:
Žičkar Stanka, Dremšak Martina, Tuhtar Lea, Jazbec Severin, Irena Klenovšek, Slavko
Salmič, Ljudmila Lipovšek, Drago Slukan, Grega Vavtar, Božidar Groboljšek, Silva Močivnik.
Ostali prisotni:
Alenka Mirt, vodja splošne službe Občine Sevnica,
Flisek Marjetka – referentka za krajevne skupnosti.
Odsotni:
/
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 11 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 14. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
4. Izvajanje javnih naročil,
5. Vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
6. Razno.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 15. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 11 za, 0 proti (prisotnih 11)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 14. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 14. redne seje sveta KS Sevnica.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 14. redno sejo z dne 19.10.2016 ni.
Zapisnik 14. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 11 za, 0 proti (prisotnih 11)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
Predsednica člane sveta seznani s prejetjem zahvale Prostovoljnega gasilskega društva
Sevnica in Kluba borilnih veščin za izkazane donacije. Predstavi jim prejeto gradivo prejeto s
strani Demida arhitektura d.o.o. Sevnica – vloga za smernice k spremembam in dopolnitvam
zazidalnega načrta industrijske cone Sevnica- skrajšan postopek.
Izveden je bil terenski ogled JP Orešje nad Sevnico (Seničar). Z lastnikom je sklenjen
dogovor, da se uredi 40 m ceste, ko bo za to primeren čas in sicer v času, ko bo živina
lastnika lahko nastanjena izven hleva. Opravljen je tudi terenski ogled glasbene šole. Na
terenu je ugotovljeno, da bo potrebno urediti okolico, saj je obstoječi plato pred šolo nevaren.
Občina bo naročila projektno dokumentacijo.
V ponedeljek 5.12.2016 je končana asfaltacija v Prešni Loki, odsek ceste Brečko – Kantužar.
Asfalacija, ki je bila planirana v letu 2017, je zaključena letos, saj se zastavljenega projekta
na Gornjem Brezovem ne da izpeljati, ker se s strani Infre d.o.o. izvajajo dela utrditve
brežine. Infra pripravi cesto vse do položitve asfalta, ki ga bo izvedla KS Sevnica s sredstvi iz
proračuna za leto 2017.
V letu 2016 je na kontu, namenjenim transferjem društvom in drugim nepridobitnim
organizacijam ostalo 336,60 EUR prostih sredstev. Predsednica članom sveta predstavi
vlogo Rdečega križa, ki zbira sredstva za nakup prehrambenih paketov pomoči potrebnim.
Predlaga, da se ta ostanek sredstev donira organizaciji Rdečega križa.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je na 15. redni seji sveta KS z dne, 7.12.2016 obravnaval vlogo
Rdečega križa. Sprejme se sklep, da se organizaciji Rdečega križa odobri finančna
pomoč v vrednosti 336,60 EUR.
Izid glasovanja: 11 za, 0 proti (prisotnih 11)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Izvajanje javnih naročil
Predsedujoča je kot gostjo na sejo sveta KS povabila ga. Alenko Mirt, ki je članom sveta
podrobneje predstavila Zakon o javnem naročanju, ki je stopil v veljavo 1.4.2016 in je že bil
prestavljen na 2. seji sveta krajevnih skupnosti.
Alenka Mirt pove, da Zakon o javnem naročanju govori, da se ne glede na to, da so krajevne
skupnosti samostojne pravne osebe in same izvršujejo svoj finančni načrt, se za namene
izračuna ocenjenih vrednosti javnih naročil šteje, da občina in njeni ožji deli predstavljajo eno
organizacijsko enoto in ga izvaja občina. S tem se ne posega v pravice izvajanja nalog KS.
Prisotnim poda praktični primer izračuna vrednosti nekega javnega naročila npr. za namen
reprezentance, nabave pisarniškega materiala, tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov.
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V praksi bo postopek izvesti najlažje tako, da posamezne krajevne skupnosti pripravijo
seznam predvidenih investicij z okvirnimi vrednostmi za posamezne projekte, občina pripravi
dvofazni postopek izbire izvajalcev, in sicer, najprej ugotavljanje sposobnost ponudnikov na
trgu, sklene okvirne sporazume in na podlagi popisov del izbere ponudnika oz. izvajalca.
Tako bo krog izvajalce ožji in zadeve se bodo lažje izvedle. Delalo se bo po sklopih preko
portala javnih naročil. ZJN-3 zgolj opredeli, v primerih ko gre za t. im. »evidenčna« naročila
občin (za KS) se ZJN-3 uporablja tako, kot to določa drugi odstavek 21. člena ZJN-3. Za
javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21.
člena ZJN-3 je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.
Dolžan je upoštevati tudi načelo transparentnosti, in sicer na način, da mora naročnik za vsa
evidenčna naročila voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste
predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s 106.
členom ZJN-3 (t.im. statistično poročanje evidenčnih naročil).
Na novo pa ZJN-3 določa tudi, da mora za tista evidenčna naročila, katerih ocenjena
vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov
brez DDV na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objaviti seznam javnih naročil, ki
so bila oddana preteklo leto. Obveznost izračuna ocenjene vrednosti istovrstnih naročil
skupaj za občino in ožje dele občine pa velja tudi v primeru t.im. evidenčnih naročil.
Predsednica: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali vsi člani sveta, ki so mnenja, da bodo
postopki dolgotrajni, porajala so se vprašanja pri sestavi popisov del za posamezne
investicije, ocenitve vrednosti investicij, predvsem plazov. Predsednica zagotovi, da bodo
člani sveta KS Sevnica Občini Sevnica pravočasno podali okvirno vrednost predvidenih
investicij za leto 2017.
Ad 5
Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
Predsednica članom sveta predstavi predstavitev Krajevne skupnosti Sevnica, ki je vezana
na vlogo Univerze za tretje življenjsko obdobje z željo, da se njihovim članom predstavi
aktivnosti Krajevne skupnosti Sevnica. Predsednica je v Power point predstavitvi zajela
veliko podatkov o sami površini krajevne skupnosti, naseljih, prebivalstvom, svetu krajevne
skupnosti, društvenih aktivnostih, zgodovini mesta in prazniku krajevne skupnosti. Tekstovni
del je obogatila s fotografijami, ki nazorno predstavljajo izvedene investicije KS Sevnica v
zadnjih dveh letih.
Ad 6
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Hilda Lipovšek poda svoje mnenje glede ureditve starega mestnega jedra. Njeno mnenje je,
da bi se morali dogodki dogajati neposredno na trgu. Sedaj so vsi organizirani dogodki
preveč skoncentrirani na Gradu Sevnica.
Ad 7
Razno
Pod točko Ad 6. je razprava potekala o novi pridobitvi trgovskega centra Lidl v Sevnici.
Predstavnica Občinskega sveta je članom podala informacije z zadnje seje občinskega
sveta. Člani Sveta OS so obravnavali tematiko razdeljevanja finančnih sredstev krajevnih
skupnosti za namen kulturne dejavnosti društvom. Njihovo mnenje je, da nekatere krajevne
skupnosti razdeljujejo prenizke zneske. Med člani sveta se razvije razprava o izpostavljeni
problematiki. V razpravi sodelujejo vsi prisotni člani sveta in Alenka Mirt, ki pojasni, da
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transferi društvom prihajajo s strani občine, župana in krajevnih skupnosti. Glede finančne
pomoči društvom je potrebno gledati širše, saj se le-tem pomaga tudi v drugačni obliki, ne
sme se gledati samo konto 412000-Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam.
18.54 odideta Severin Jazbec in Božidar Groboljšek. Na seji pristnih 9 članov sveta KS.
Ob zaključku seje poteka razprava o nevarnosti nadvoza nad železniško progo med Sevnico
in Boštanjem. Obstajajo informacije, da Direkcija za ceste v letu 2016 in 2017 rekonstrukcije
nadvoza ne predvideva. V izvedbi je že dolgo načrtovan most čez Črni potok.
Seja zaključena ob 19.09. uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek

Stanka Žičkar
Predsednica sveta KS Sevnica
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