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

ZAPISNIK
19. redne seje Sveta KS Sevnica
z dne 13. 9. 2017 s pričetkom ob 18. uri
v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica (Glavni trg 19a, Sevnica)
Prisotni člani sveta:
Stanka Žičkar, Irena Klenovšek, Silva Močivnik, Drago Slukan, Severin Jazbec, Grega
Vavtar, Ljudmila Lipovšek
Odsotni člani sveta:
Lea Tuhtar, Martina Dremšak, Božidar Groboljšek, Slavko Salmič (vsi opr.)
Ostali prisotni:
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 18. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. obravnava in potrditev Finančnega načrta za leto 2018,
4. obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja,
5. vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
6. razno.
Ob začetku seje je prisotnih 7 (od 11) članov sveta KS Sevnica.
Svet KS Sevnica je sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 19. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 18. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsednica povzame pregled sklepov in vsebino zapisnika 18. redne seje sveta KS
Sevnica, pozove k razpravi. Razprave ni, sledi glasovanje.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 18. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.

Ad 3
Obravnava in potrditev Finančnega načrta za leto 2018
Predsednica predstavi vsebine Finančnega načrta Krajevne skupnosti Sevnica za leto 2018
po posameznih postavkah.
Na področju infrastrukture bo največja investicija ureditev Kladnikove ulice v Sevnici, ki bo
predvidoma dvoletni projekt. Gre za javno pot. To veliko in finančno obsežno investicijo, ki bo
celostno uredila območje, bo Krajevna skupnost Sevnica sofinancirala v višini 50.000 evrov v
letu 2018.
Med postavkami izpostavi višino sredstev, namenjenih delovanju društev, ki se v letu 2018 v
primerjavi s tekočim letom zviša iz 8.500 na 12.000 evrov.
Nova postavka za leto 2018 je tudi Ureditev parkirnih prostorov v novem delu Sevnice. K
temu projektu bo pristopila skupaj z Občino Sevnica, namenjena sredstva Krajevne
skupnosti Sevnica pa so v višini 20.000 evrov.
Ob predstavitvi finančnega načrta izpostavi, da je krajevna skupnost pri svojem delovanju
vezana na javna naročila.
Pri predstavitvi pojasni še, da drugih stroškov delovanja, razen sredstev za sejnine in
stroškov telefona, krajevna skupnost nima, vse administrativne storitve tečejo v okviru
občinske uprave.
Predsednica odpre razpravo.
Irena Klenovšek kot modro izpostavi dejstvo, da Krajevna skupnost Sevnica sodeluje pri
urejanju Kladnikove ulice in da namenja sredstva v urejanje mesta.
Druge razprave ni, prisotni člani sveta soglašajo s predlaganimi vsebinami finančnega
načrta, predsednica predlog poda na glasovanje.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je obravnaval Finančni načrt za leto 2018 in ga potrjuje.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica člane sveta seznani z vlogo AR Projekt d.o.o. za pridobitev končnega mnenja k
spremembam in dopolnitvam ZN Industrijsko cono Sevnica – Območje IV.
Člane sveta seznani s sklepom Občine Sevnica o višini kvote za delovanje krajevnih
skupnosti za leto 2018; za Krajevno skupnost Sevnica le-ta znaša 178.720 evrov.
Povzame vsebino dopisa Turistične zveze Občine Sevnica, ki je Krajevno skupnost
Seznanila s potekom ocenjevanja »Moja dežela, lepa in gostoljubna«. Na regijskem
tekmovanju je Sevnica v kategoriji srednjih mest osvojila prvo mesto, opravljeno je bilo tudi
državno ocenjevanje, rezultate se še pričakuje. V razpravi so s strani članov podane pobude
k večji ocvetličenosti mesta in k drugim vrtnarskim ureditvam, ki bi olepšale videz Sevnice in
javnih objektov (izpostavljen je grajski park).
Člane sveta seznani s prejemom obvestila o spremembi uradnega naslova Krajevne
skupnosti Sevnica, ki je tudi v poslovnem registru sedaj Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
Prejeti sta bili dve zahvali za pomoč pri izvedbi programov oziroma projektov, in sicer s strani
Salezijanskega mladinskega centra za pomoč pri izvedbi poletnega oratorija in s strani
KŠTM Sevnica za pomoč pri organizaciji Kitariade. K slednji je v razpravi s strani Severina
Jazbeca podana pripomba, in sicer bi bilo športno igrišče po prireditvi potrebno primerno
očistiti, pri postavitvi šotora pa so bile v asfalt narejene luknje, zato je potrebno v bodoče
razmisliti o primernejšem načinu izvedbe postavitve.
Člane sveta seznani z vlogama za finančno pomoč, in sicer za pomoč pri ureditvi zunanjega
igrišča in nakupa igral pri OŠ Sava Kladnika Sevnica ter za pomoč pri izvedbi letovanja otrok
Osnovne šole Ane Gale Sevnica. Člani sveta se strinjajo, da se glede na razpoložljiva
sredstva do vlog opredelijo na eni od naslednjih sej.
Prejeti sta bili tudi dve poročili o delu in izvajanju programov, in sicer s strani Rdečega križa
Sevnica in s strani Kluba borilnih veščin Sevnica.
Predsednica člane sveta seznani o poteku del skladno z dvema javnima naročiloma; za
globinske sanacije asfaltiranih javnih poti na območju celotne KS Sevnica ter za dobavo in
vgradnjo tampona in peska, kjer cesta ni asfaltirana.
Seznani jih tudi, da so bila zaključena dela v okviru postavitve igral v naselju Pod Vrtačo,
postavitve zaščitne ograje na Ledini, izvedeni so robniki na Prvomajski ulici. V zaključni fazi
je ureditev spomenika in ploščadi na Trgu svobode, kar je skupna investicija krajevne
skupnosti in občine; investicija mora biti zaključena do konca meseca septembra.
*** odide Severin Jazbec (v nadaljevanju je prisotnih 6 članov sveta)
Prejeta je bila vloga za sanacijo javne poti do naslova Lončarjev dol 41, in sicer za utrditev
cestišča, ureditev odvodnjavanja in asfaltacijo. Prošnja je bila že naslovljena tudi na občino.
Člani sveta se soglasno strinjajo, da se opravi ogled ceste, lahko se ponudi pesek, ureditev
odvodnjavanja.
Prejet je bil dopis s strani stanovalcev na naslovu Naselje heroja Maroka 21, naslovljen tako
na krajevno skupnost kot tudi občino. Moti jih hrup z bližnjega igrišča in predlagajo seznam
potencialnih ukrepov. Člani sveta se dogovorijo o uskladitvi skupnega odgovora z občino.
Prejeta je bila pobuda k namestitvi obcestnih svetilk na območju križišča na Hrastih proti
svetemu Roku; pobuda je bila posredovana v reševanje občini.
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Predsednica člane sveta seznani, da bo na Gornjem Brezovem urejen okrog 50-metrski
odsek javne poti, kar bo omogočilo varen dostop na glavno cesto za tamkajšnje uporabnike,
krajevna skupnost bo sodelovala z nasutjem gramoza.
Seznani jih z načrtovano ureditvijo parkirnih površin v Naselju heroja Maroka v Sevnici.
Opravljen je bil sestanek z občino in upravnikom večstanovanjskih objektov, podjetjem
Terca, ugotovljene so bile možne lokacije ureditve javnih parkirnih površin. Projekt je v
pripravi, ureditve je načrtovano izvesti v letu 2018.
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
Člani sveta soglasno podajo pobudo, naj se na delu parkirišča pred Vrtcem Ciciban v Sevnici
vzpostavi sistem omejenega parkiranja (modra cona), in sicer za del parkirišča neposredno
pred vhodom v vrtec. S tem se omogoči večja frekventnost parkiranja oziroma dovolj
parkirnih mest za potrebe staršev, ki otroke pripeljejo v vrtec oziroma jih pridejo iskat.

Ad 6
Razno
Člani sveta se pogovorijo o izvedbi ogleda investicij in aktualnih potreb na terenu, termin
ogleda bo v enem od naslednjih mesecev.

Seja je zaključena ob 19:40.
Zapisala:
Tanja Žibert, strok. sod. spl. službe
Občine Sevnica
Stanka Žičkar
predsednica Sveta KS Sevnica
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