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Številka: 0313-0004/2017
ZAPISNIK
20. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica, z dne 13.12.2017,
s pričetkom ob 18. uri, na turistični kmetiji Jazbec, Drožanje 13, Sevnica.
Prisotni člani sveta:
Žičkar Stanka, Dremšak Martina, Slavko Salmič, Slukan Drago, Tuhtar Lea, Silva Močivnik,
Severin Jazbec, Ljudmila Lipovšek.
Ostali prisotni:
Flisek Marjetka – referentka za krajevne skupnosti,
Matjaž Kelnerič – Komunala Sevnica,
Alenka Mirt, Občina Sevnica,
Damjan Blaznik, poslovni partner,
Janko Jazbinšek, poslovni partner
Odsotni:
Irena Klenovšek (opr.),
Grega Vavtar (opr.),
Božidar Grobojšek (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 19. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. povzetek opravljenih del v letu 2017 v KS Sevnica,
4. obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
5. vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
6. razno.
Ob začetku seje je prisotnih 8 članov sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 20. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 19. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 19. redne seje sveta KS Sevnica.
Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 19. redno sejo z dne 13.9.2017 ni.
Zapisnik 19. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Povzetek opravljenih del v letu 2017 v KS Sevnica
Predsednica ocenjuje realizacijo v letu 2017 kot dobro, saj so bili realizirani vsi zastavljeni
cilji. Uredila se je javna pot na Gornjem Brezovem, izvedene so bile globinske sanacije na
javnih poteh, skladno z javnim razpisom so bile izvedene vgradnje tampona in peska na
potrebnih odsekih javnih poti, na javni poti za Legoje je postavljena zaščitna ograja. Del
sredstev iz proračuna KS je bil namenjen skupnemu projektu z Občino Sevnica, t.j. obnovitvi
spomenika NOB. Nekaj težav je bilo pri makadamski ureditvi cesti za Orešje (Seničar –
Špec). Izvajanje zimske službe v sezoni 2017-2018 poteka z znanimi izvajalci preteklega
leta.
Janko Jazbinšek opozori na težavo neobrezanih dreves ob javnih poteh, saj le-ta otežujejo
delo izvajalcem pri pluženju. Matjaž Kelnerič poda v odgovor, da s pristojnimi službami na
Občini Sevnica dogovorjeno, da se urnike oz. programe pluženja objavi v lokalnem časopisu
Grajske novice, lastnike zemljišč ob cestah pa se opozori, da pravočasno pripravijo teren za
varno pluženje cest.

Ad 4
Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
Predsedujoča predstavi članom sveta prispele vloge Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
Osnovne šole Ana Gale Sevnica in KŠTM Sevnica.
Po razpravi člani sveta sprejmejo tri sklepe:
SKLEP 1:
Člani sveta se strinjajo, da se Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica odobrijo finančna
sredstva v znesku 500,00 EUR za pomoč pri ureditvi nadstandardnih programov za
ZDRAVO PRIHODNOST.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Člani sveta se strinjajo, da se Osnovni šoli Ana Gale Sevnica odobrijo finančna
sredstva v znesku 500,00 EUR za pomoč pri realizaciji programov letovanja otrok s
posebnimi potrebami.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
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SKLEP 3:
Člani sveta se strinjajo, da se javnemu zavodu KŠTM Sevnica odobrijo finančna
sredstva v znesku 231,00 EUR za pomoč pri humanitarni akciji – pomoč sirotišnici v
Sarajevu.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Predsednica v nadaljevanju povabi člane sveta, da se pridružijo programu, ki ga skupaj z
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje RS izvaja Zdravstveni dom Sevnica v prostorih KS
Sevnica, Glavni trg 19 a. Vsako prvo sredo v mesecu potekajo preventivne meritve krvnega
tlaka in sladkorja v krvi za vse zainteresirane občane. V soboto 16. decembra 2017 bo pred
Central Cafe Sevnica potekal dogodek z naslovom Čudežni december: Sevnica pred
Božičem, kjer se bodo z aktivnostmi predstavile tudi krajevne skupnosti v Občini Sevnica. KS
Sevnica bodo zastopala društva, ki delujejo na območju KS.
Člani sveta razpravljajo tudi o organizaciji ženske salamijade, ki bo potekala 10.3.2018. Med
člani sveta se porajajo pomisleki glede datuma prireditve, ki je enak tradicionalni sevniški
salamijadi.
Predsednica pozove komisijo za priznanja in odlikovanja, da do naslednje seje razmislijo o
prejemnikih priznanj, ki se bodo podeljevala na prazniku KS Sevnica, ki je predviden v petek,
4. maja 2018. Glede same organizacije že potekajo aktivnosti v dogovoru z Društvom trg, saj
se predvideva ob prazniku poudariti obeležje 130 obletnice rojstva priznanega Sevničana
Ernesta Kruleja.
Severin Jazbec opozori, da je potrebno opraviti ogled na novo urejene lokalne ceste od
Lekarne Lekos v smeri poroti Drožanju, saj se je pri večjem deževju pokazalo, da
odvodnjavanje ni primerno urejeno. Za ogled bodo poskrbeli pristojni s strani Komunale
Sevnica.
Po končanem uradnem delu je sledilo druženje ob pogostitvi Kmetije Jazbec.
Seja se zaključi ob 18.45 uri.

Zapisala:
Marjetka Flisek

Stanka Žičkar
Predsednica sveta KS Sevnica
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