KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0001/2017

ZAPISNIK
18. redne seje Sveta KS Sevnica
z dne 31. 5. 2017 s pričetkom ob 18. uri
v novih prostorih KS Sevnica (Glavni trg 19a, Sevnica)
Prisotni člani sveta:
Stanka Žičkar, Irena Klenovšek, Silva Močivnik, Drago Slukan, Martina Dremšak, Božidar
Groboljšek.
Odsotni člani sveta:
Lea Tuhtar (opr.), Severin Jazbec (opr.), Slavko Salmič (opr.), Grega Vavtar (opr.), Ljudmila
Lipovšek (neopr.).
Ostali prisotni:
Fanika Zemljak, članica Občinskega sveta Občine Sevnica
Tanja Žibert, strokovna sodelavka Splošne službe Občine Sevnica

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 17. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. poročilo komisije za odpiranje vlog iz JR KS Sevnica za sofinanciranje društev,
4. obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja,
5. vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
6. razno.
Ob začetku seje je prisotnih 6 (od 11) članov sveta KS Sevnica.
Svet KS Sevnica je sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 18. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 17. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 17. redne seje sveta KS Sevnica.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 17. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo komisije za odpiranje vlog iz JR KS Sevnica za sofinanciranje društev
Predsednica predstavi postopek javnega razpisa Krajevne skupnosti Sevnica za
sofinanciranje društev. Komisija v sestavi Stanka Žičkar, Irena Klenovšek in Drago Slukan je
odprla prejete vloge, jih pregledala in izračunala vrednost točke. Skupaj je bilo porabljenih
8000 evrov razpisanih sredstev, 7000 evrov po točkah med vseh 22 prijavljenih društev in
1000 evrov za društva, ki sodelujejo ob prazniku Krajevne skupnosti Sevnica.
Rezultati razpisa
Društvo
Društvo invalidov Sevnica
KD Mešani pevski zbor Lisca Sevnica
Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj
Krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB Sevnica
Klub borilnih veščin Sevnica
Balinarski klub Hrasti
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945, Sevnica
Športno društvo Atraktiva
Teniško društvo Sevnica
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
Rotaract klub Sevnica
Društvo upokojencev Sevnica
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica
OZVVS Sevnica
Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica
Društvo salamarjev Sevnica
Strelsko društvo Marok
Kolesarsko društvo Sevnica
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica
Društvo TRG Sevnica
Godba Sevnica
Aktiv kmečkih žena Sevnica

Višina dodeljenih sredstev
297
242
578
281
305
431
370
202
297
378
250
305
514
297
297
202
305
313
744
313
538
541

SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil z rezultati razpisa in jih potrjuje.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica člane sveta seznani in predstavi dokumentacijo v zvezi z višino stroškov,
namenjenih za izvajanje zimske službe. Zaradi vremenskih razmer je bilo soljenje izvajano v
večji meri. Skupen znesek je 18.449,86 evrov.
Člane sveta seznani, da je zaključena investicija na Gornjem Brezovem. 25. maja je bila
izvedena asfaltacija. Tamkajšnji krajani so zelo hvaležni. V nadaljevanju so zaprosili še za
postavitev prometnega znaka »otroci na cesti«.
Predsednica člane sveta seznani z izvedbo dveh javnih naročil, in sicer za globinske sanacije
asfaltiranih javnih poti na območju celotne KS Sevnica ter za dobavo in vgradnjo tampona in
peska, kjer cesta ni asfaltirana.
Člane sveta obvesti o zaprosilu za novo postavko v proračunu, in sicer za urejanje območja
spomenika NOB. Namenskost sredstev je za obnovo in ohranitev kulturne dediščine KS
Sevnica.
Predsednica seznani o izvedbi turnirja ju-juitsu za pokal KS Sevnica za osnovnošolce.
Krajevna skupnost je tekmovanje podprla s financiranjem majic.
Člane sveta seznani s pobudo k nakupu igral pri OŠ Sava Kladnika Sevnica. Po umestitvi
igral pri stanovanjskem naselju Pod Vrtačo bi jih uredili še pri šoli. Člani sveta se sklepčno
strinjajo, da se glede na finančne zmožnosti odločitev o realizaciji sprejme na jesenski seji.
Predsednica obvesti o zaprosilu za opombe v postopku pridobitve smernic k spremembam in
dopolnitvam ZN industrijska cona Sevnica Območje IV, s strani podjetja AR projekt. S strani
KS Sevnica je bil podan odgovor, da ker nameravana prostorska ureditev ne spreminja
osnovne namenske rabe prostora in ne ogroža naravnih vrednot, prav tako pa tudi bistveno
ne vpliva na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, ni ugovorov ali smernic k priloženemu
gradivu.
S strani KS Sevnica je bila na Slovenske železnice naslovljena prošnja, naj pokosijo in
uredijo površine nasproti podjetja Stilles. Območje je bilo urejeno. Svetniki v nadaljevanju
razpravljajo o potrebi po večji pozornosti pri urejanju površin ob železnici, zanima jih, kaj se
bo zgodilo z vrtovi pod nadvožnjakom.
Predsednica člane sveta seznani s prejetimi vlogami za finančno pomoč s strani društev. Po
razpravi je za prireditev Kitariada dodeljenih 100 evrov, za delovanje Zavoda Grajsko
lutkovno gledališče Sevnica 200, prav tako pa tudi 200 evrov glede na vlogo za pomoč Vrtca
Ciciban Sevnica ob izvedbi dobrodelnega koncerta za Mateja, ta sredstva bodo nakazana na
TRR Rdečega križa Sevnica.
Izpostavljena je bila potreba po celoviti ureditvi Kladnikove ulice v Sevnici. Gre za javno pot v
upravljanju krajevne skupnosti. S strani občine je naročen projekt ureditve ceste, ki je v
usklajevanju z ureditvijo kanalizacije. Zaradi kompleksnosti projekta, tako vsebinske kot
finančne, bo potrebno sodelovanje vseh institucij, lastnikov zemljišč, vseh uporabnikov
infrastrukture, preveri se možnost pridobitve dodatnih virov s strani evropskih razpisov.
Predsednica seznani navzoče s prejetjem vloge za asfaltacijo ceste v Ribnikih, kar bi
zagotovilo celovito infrastrukturno urejenost tega območja. Vloga je bila vložena tako na
krajevno skupnost kot tudi na občino.
Prejeta je bila vloga za ureditev ceste v Žurkovem Dolu (stanovanjska hiša Krnc, Žurkov Dol
3c), asfalt je razpokan in dotrajan.
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Prispela je vloga za pomoč krajana iz Taborniške ulice. Potrebno bi bilo menjati robnike, ki
razmejujejo njegovo lastnino in javno pot. Zaprosil je, da mu krajevna skupnost pomaga pri
ureditvi cestišča po menjavi robnikov. Svetniki so se po razpravi strinjali, da se mu pri tem
pomaga.
Na naslovu Pečje 3 je zaradi slabega cestišča otežen dostop do več stanovanjskih objektov,
ker je cesta privatna lastnina je smiselno je cesto uvrstiti v plan za kategorizacijo.
Prejeta je bila vloga za pomoč pri ureditvi plezajočih travnatih površin s strani krajana
Martina Kozinca (Ostrešje, Žurkov Dol). Meteorna voda se ob nalivih steka na cesto, ker
odvodnjavanje ni primerno urejeno. Krajevna skupnost bo ponudila sodelovanje pri ureditvi z
nakupom cevi za odvodnjavanje, lastnik poskrbi za vgradnjo cevi in dokončno ureditev
površin.
Prejet je bil dopis za ureditev vdrtega cestišča na relaciji Pot na Zajčjo goro s strani krajanke
Dragice Kožuh.
Krajevna skupnost Sevnica je zainteresirana za podporo projektu posavske območne GZS
Zavezništvo za mlade, katerega namen je spodbujati razvoj deficitarnih poklicev v Posavju, z
željo zagotovitve boljšega dostopa na trg dela za mlade. Vloga lokalne skupnosti je pri tem
podpora pri vključevanju mladih skozi obveščanje in povezovanje.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je obravnaval prispele vloge in se seznanil z aktualnimi dogajanji.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
Ad 5
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Navzoči se strinjajo, da je krajevni praznik lepo uspel.
Razen vseh navedenih pobud in predlogov iz prejšnjega člena drugih vprašanj oziroma
pobud ni.
Ad 6
Razno
Predsednica poda še povabilo k zdravstvenim meritvam, ki jih v prostorih KS Sevnica izvaja
Zdravstveni dom Sevnica.
Seja je zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
Tanja Žibert, strok. sod. spl. službe
Občine Sevnica
Stanka Žičkar
predsednica Sveta KS Sevnica
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