KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0001/2017
ZAPISNIK
16. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 22.2.2017, s pričetkom ob 18. uri v novih prostorih KS Sevnica, Glavni trg 19a,
Sevnica.
Prisotni člani sveta:
Žičkar Stanka, Vavtar Grega, Dremšak Martina, Silva Močivnik, Irena Klenovšek, Slavko
Salmič, Ljudmila Lipovšek.
Ostali prisotni:
Flisek Marjetka – referentka za krajevne skupnosti,
Odsotni člani sveta: Drago Slukan, Severin Jazbec, Božidar Groboljšek, Lea Tuhtar (vsi opr.)
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Žičkar Stanka, predsednica sveta KS Sevnica.
Predsedujoča pozdravi vse prisotne člane sveta 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 15. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2016,
4. aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica,
5. obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
6. vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
7. razno.
Ob začetku seje je prisotnih 7 članov sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 16. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Ad 23
Pregled sklepov 15. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 15. redne seje sveta KS Sevnica.
Razprave ni.
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SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 15. redno sejo z dne 7.12.2016 ni.
Zapisnik 15. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2016
Gradivo zaključnega računa za leto 2016 so člani sveta prejeli v gradivu skupaj z vabilom.
Predsednica na klop poda še gradivo poslovnega poročila za leto 2016 iz katerega so
razvidni podatki iz bilance stanja za leto 2016.
Prihodke proračuna predstavljajo nedavčni prihodki v znesku 691,00 EUR in vključujejo
prihodke od najema poslovnih prostorov ter druge nedavčne prihodke v znesku 4.211,10
EUR (prispevki občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, idr.).
V letu 2016 so bila prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekoče poravnavanje
obveznosti. Skupni znesek prejetih sredstev iz občinskega proračuna za leto 2016 je bil
174.252,180,23 EUR, in sicer: za tekoče delovanje KS 29.429,68 EUR, za investicije
144.822,55 EUR.
Odhodki v letu 2016 so znašali 180.951,82 EUR-ov.
Za administracijo (sejnine, honorar predsedniku, delo po pogodbi za plačilo izvedbe celostne
podobe KS Sevnica) je bilo v letu 2016 porabljeno 6.899,09 EUR.
Za pisarniški material in storitve ter izdatke za reprezentanco je bilo porabljeno 288,72 EUR.
Za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalne storitve, odvoz
smeti, telefon, elektronsko pošto je bilo porabljenih 303,47 EUR.
Za druge operativne odhodke in plačilo stroškov UJP je bilo porabljenih 4.736,43 EUR.
Za upravljanje in tekoče vzdrževanje je bilo porabljenih 48.988,57 EUR in sicer za tekoče
vzdrževanje stanovanjskih objektov 76,18 EUR (plačilo Terci za upravljanje s stavbo,
rezervni sklad), za razna asfalterska dela na JP, zimsko službo, posipno sol, in nabavo
gramoza oz. peska za dostavo krajanom KS Sevnica, saj krajani veliko popravljajo JP s
svojim delom. Na področju tekočega vzdrževanja cest je stroškov za 48.912,39 EUR.
Za rekonstrukcije in adaptacije – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest je porabljenih
100.375,12 EUR. Izvedla se je sanacija cestnega požiralnika na JP 872365 – Kidričeva ulica
z vgradnjo LTŽ rešetke. Na JP Ledina je izvedena ureditev propusta. V marcu se uredila
pešpot do glasbene šole s popravilom stopnic. V Podgorju in Žurkovem Dolu sta se sanirala
plaza. Na javni poti na Stanetovi ulici v Sevnici je izvedena asfaltacija. Izvedena je tudi
asfaltacija na JP Metni Vrh, JP Andrejčič – Imperl (Dolgrt), Ledina – Legoje, Žurkov Dol – od
Ameršek do Prah ter Kantužar – Brečko v Prešni loki. KS Sevnica je sofinancirala izgradnjo
pump track steze v Sevnici.
V KS Sevnica delujejo različna društva ter organizacije, katerim je bilo za izvedbo njihovih
programov namenjenih 19.436,60 EUR.
V izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov znaša znesek celotnih prihodkov za
179.154,33 EUR-ov, znesek celotnih odhodkov pa 180.951,82 EUR-ov.
Presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.797,49 EUR bo znižal poslovni sklad.
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SKLEP:
Svet KS Sevnica je na 16. redni seji sveta KS Sevnica z dne, 22.2.2017 obravnaval
gradivo zaključnega računa za leto 2016 in se z njim strinja.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica
Komisija za pripravo praznika ostaja ista kot v letu 2016.
Komisija za priznanja in odlikovanja se določi v naslednji sestavi: Drago Slukan, Stanka
Žičkar in Silva Močivnik.
Predsednica člane sveta pozove k oblikovanju predlogov za osnovanje krajevnega praznika.
Sama predlaga, da se k sodelovanju povabi Osnovno šolo Sevnica, OŠ Ana Gale Sevnica,
Glasbeno šolo Sevnica, vrtec Sevnica. Datum obeležitve praznika bo v petek 5.5.2017 ob
18. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Glede pokrovitelja praznika je predsednica že informativno
govorila s podjetjem Snedim d.o.o. iz Sevnice. Povabilo na prireditev se bo objavilo v
časopisu Grajske novice, izdelali se bodo plakati in letaki, ki bodo raznošeni po
gospodinjstvih krajevne skupnosti Sevnica.
V marcu 2017 bo na spletnih straneh Občine Sevnica in Krajevne skupnosti Sevnica
objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na
območju Krajevne skupnosti Sevnica za leto 2017. Prav tako bo v istem času in enakem
mestu objavljen Javni razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS Sevnica za leto
2017.
Ad 5
obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
Predsednica člane sveta seznani z aktualnimi dogajanju v KS Sevnica. Med predstavitvijo
aktualnih dogodkov potekajo razprave, v katerih sodelujejo vsi prisotni člani.
Predsednica je je udeležila sestanka s civilno iniciativo z naslovom Za boljši danes in jutri.
Prebivalci naselja Orehovo so podali predlog, da se v sevniškem okolju zasadijo javni
sadovnjaki, ki bi omogočali izobraževanje otrok, počitek počitka potrebnim, sadeže bi lahko
poskušali mimoidoči. Med vsemi prisotnimi člani je potekala krajša razprava, v kateri se vsi
strinjajo, da je ideja dobra vendar jo bo potrebno še dodelati.
Družinski inštitut Zaupanje pripravlja projekt izvajanja prevoznih storitev na osnovi
prostovoljstva. Ideja je, da Občina Sevnica nabavi avto za namen pomoči ljudem na domu,
prostovoljci pa bi opravljali vožnje za potrebe pomoči potrebnim. Po razpravi, kjer sodelujejo
vsi prisotni člani zaključijo, da bo idejo težko realizirati, saj je potrebno pri takšni dejavnosti
vzpostaviti nadzor prostovoljcev, kajti v procesu sodelovanja lahko hitro pride do izigravanja
in izkoriščanja.
Na sedež krajevne skupnosti je bilo prejeto vabilo na sestanek in delavnico širše delovne
skupine za pripravo Celostne prometne strategije Občine Sevnica (CPS). Na sestanku in
delavnici se bodo pregledali akcijski načrti ukrepov in programov iz naslova trajnostnega
prometa, ki bi jih bilo mogoče financirati s pomočjo sredstev Evropske unije. Gradivo je
pripravilo podjetje Savaprojekt Krško na podlagi izvedenih anket. Gradivo je predsednica
podala v vpogled članom sveta in ga bo vsem poslala po elektronski pošti.
Predstavnica sveta Silva Močivnik poda pobudo, da se preveri pravilnost postavitve
prometne signalizacije v križišču z odcepom na Grič (potek prednostne ceste).
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26.12017 je bilo na sedeže KS Sevnica prejeto zaprosilo podjetja GVS d.d. Novo mesto s
prošnjo za sodelovanje pri izdelavi Načrta varovanja v skladu z Uredbo o obveznem
organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah. Podatke potrebujejo za ocenitev stopnje
tveganja (Študentski klub Sevnica, Lokal Platz). Predsednica je podala odgovor oz.
obvestilo, da je pristojni organ za posredovanje želenih podatkov Policija ali pa Skupni
prekrškovni organ občinskih uprav Brežice, Bistrica ob Sotli, Radeče, Krško in Sevnica.
Krajevna skupnost je v vednost od Občine Sevnica prejela v vednost soglasje investitorja,
stanujočega Ob gozdu 3 v Sevnici, v katerem so zelo natančno opredeljeni pogoji menjave
cestnih robnikov. Gre za gradnjo nezahtevnega objekta v varovalnem pasu odsekov javnih
poti.
Vaščani Prešne Loke so podali prošnjo za obnovo dotrajanega avtobusnega postajališča.
Temeljno ploščo bodo zgradili vaščani sami. Predsednica pove, da bo avtobusno postajo
financirala Občina Sevnica iz proračuna za leto 2017.
V januarju je bila prejeta ponudba Komunale Sevnica o dobavi posipnega materiala za
zimsko vzdrževanje javnih poti v KS Sevnica. Cena za dobavo soli je 79,00 EUR brez DDV
na tono, dobava mešanice je 43,00 EUR brez DDV na m3.
V februarju sta bili prejeti dve vlogi za finančno pomoč društvom in sicer Zavoda Grajsko
lutkovno gledališče Sevnica in Aktiva kmečkih žena Sevnica. Predsednica pove, da bo v
naslednjem tednu vsem delujočim društvom v Krajevni skupnosti Sevnica poslala poziv oz.
obvestilo, da bo v mesecu marcu 2017 na spletnih straneh Krajevne skupnosti Sevnica ter
Občine Sevnica objavljen razpis z vso razpisno dokumentacijo za sofinanciranje dejavnosti
društev, ki so registrirana in delujejo na območju KS Sevnica. V obvestilu bo tudi pozvala
društva, ki še niso poslala poročil o porabi sredstev, naj to storijo čimprej.
V nadaljevanju predsednica predstavi prejeta vabila na občne zbore ter prosi člane za pomoč
pri udeležbi na posameznih občnih zborih, ker je sama težko prisotna na vseh.
Predsednica predstavi pobudo o ureditvi otroškega igrišča Pod vrtačo. Investicija se planira v
letu 2018.
Irena Klenovšek je izpostavila težavo meteorne kanalizacije Cesta na Grič – Naselje heroja
Maroka, saj je ob večjih nalivih opaziti, da jaški meteorne kanalizacije ne uspejo požirati
vode. Potrebno je preprečiti morebitno škodo, ki lahko nastane ob večjem deževju na
stanovanjskem bloku, na katerem se bodo aprila začela izvajati ureditev nove fasade.
Občina Sevnica je v vednost KS Sevnica posla odgovor glede sanacije makadamske poti, ki
vodi do stanovanjskega objekta s hišno številko Pečje 24. Dostopna pot do tega objekta ni
opredeljena kot občinska kategorizirana lokalna cesta ali javna pot ter poteka po zasebnem
zemljišču, kar pomeni, da so za vzdrževanje in upravljanje te poti pristojni poskrbeti
uporabniki sami. Uporabnica je seznanjena glede načina vlaganj Občine Sevnica in Krajevne
skupnosti Sevnica. Prvi pogoj pri ureditvi cestišča je ureditev lastniških parcel, po katerih
poteka dovozna pot, zato je uporabnica pozvana za pridobitev pisnih soglasij lastnikov
zemljišč za posege v zemljišča, po katerem poteka dostopna pot do njenega objekta.
Predsednica vse prisotne članice povabi na 2. žensko salamiado, ki bo potekala na
sevniškem gradu v petek 10. marca 2017. Krajevna skupnost Sevnica je soorganizator
prireditve, brez finančnih stroškov krajevne skupnosti.
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Predsednica je bila prisotna na sestanku glede ureditve platoja pri Glasbeni šoli Sevnica, ki
je za uporabnike nevaren. Občina Sevnica je že naročila izdelavo projektne dokumentacije
potrebne ureditve.
7.12.2016 je bila predsednica navzoča pri terenski obravnavi zaradi ureditve pristopne poti,
na zemljišču parc. št. 1483/4 k.o. Ledina, na lokaciji (dovoz k hiši Orešje nad Sevnico 3).
Dokončne rešitve še niso podane.
V drugi polovici lanskega leta je na sedež KS prispela vloga za prestavitev nekategorizirane
ceste – poljske poti na Žigrskem vrhu. Uporabnik je pridobil ustrezno soglasje in je
prestavitev poti pripravljeni financirati sam. Krajevna skupnost Sevnica bi uporabniku
pomagala z dovozom cca 8 kaminov peska (ocena predsednice).
Predsednica člane sveta seznani, da je pristojnim službam občine Sevnica pravočasno
oddala potreben seznam predvidenih del v letu 2017 v KS Sevnica za potrebne postopkov
izvajanja Zakona o javnih naročilih. Oddani podatki so prepis iz finančnega načrta KS za leto
2017 po posameznih postavkah in kontih ter nato razporeditev glede na predvidena dela ter
prejete vloge, ki so ostale iz leta 2016 in so bila dela planirana v letu 2017 in tiste vloge, ki jih
je prejela KS do februarja 2017. Zahtevani so bili tudi podati o pripravljalnih delih (rezanje
asfalta, odstranitev in rušitev asfalta, strojni izkop, izdelava bankin, humuziranje brežin,
izdelava jaškov,….) Vsi prisotni člani so mnenja, da je posredovanje teh podatkov nerealno,
saj ni nihče strokovno usposobljen in v finančnem načrtu niso dokončno opredeljene vse
poti, na katerih se bo izvajalo tekoče vzdrževanje v tekočem letu.
V začetku spomladanskih mesecev se bodo izvajali ogledi cestne infrastrukture zaradi
ocenitve poškodb in sanacij javnih poti v krajevni skupnosti Sevnica. Najbolj so izpostavljene
javne poti v Žurkovem Dolu, Orešje, Podgorica.
Ad 6
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Tina Dremšak pove, da bodo krajani uredili obstoječo avtobusno postajo v »Cesarjevi dolini«
ob cesti v Lončarjevem Dolu z ladijskim opažem.
Ker so bili že zaznani zdrsi vozil s ceste, ki vodi iz Lončarjevega dola proti Podvrhu,
natančneje pri Mlinariču, članica sveta Tina Dremšak poda pobudo, da se ta cesta zaščiti z
ograjo.
Na dvorišču družine Dremšak je postavljen nov hidrant, ki ni v funkciji, saj je priklopljen na
staro vodovodno omrežje in voda nima dovolj potiska. Poleg tega je onemogočen dostop
gasilskim vozilom. Občinskim strokovnim službam se predlaga prestavitev omenjenega
hidranta na primerno lokacijo s priklopom na javno vodovodno omrežje, da hidrant preide v
funkcijo.
Hilda Lipovšek poda pobude za stari del mesta in sicer: Pod vrtačo je potrebna ureditev
javne razsvetljave in postavitev košev za smeti. Želja krajanov je, da se na sejemski dan
uredi organiziran avtobusni prevoz do lokacije sejma.
Irena Klenovšek poda vprašanje glede ureditve spomenika borcem NOB in žrtvam
okupatorjevega nasilja s ploščadjo pri železniški postaji v središču Sevnice. Predsednica
poda v odgovor, da dogovori potekajo, KS Sevnica planira sredstva v pomoč Občini pri
financiranju na postavki okoljska ureditev KS Sevnica. Na temo predmetnega spomenika je
bil izveden tudi sestanek s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Občina
Sevnica bo poskušala vzpostaviti sodelovanje s Slovenskimi železnicami glede ureditve
makadamskega parkirišča.
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Irena Klenovšek izpostavi problematiko parkiranja v središču mesta (Zdravstveni dom, Zavod
za zaposlovanje,…) Predlaga zasilno parkirišče na mestu Tasičeve hiše. Predsednica
potrdi, da je parkirišče predvideno na tej lokaciji. Za svoje potrebe bo garažno hišo uredil
Zdravstveni dom Sevnica in Lekarna Sevnica.
Hilda Lipovšek razmišlja o parkirnih površinah na mestih Slomškovega doma in na lokaciji
hiše Cimperšek v strem delu Sevnice.
Ad 6
Razno
Pri tej točki ni razprav.

Seja zaključena ob 19.50 uri.

Zapisala: Marjetka Flisek

Stanka Žičkar
Predsednica sveta KS Sevnica
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