KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0004/2018
Datum: 16. maj 2018

Zapisnik
22. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 18. 4. 2018 ob 18. uri
v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica
(Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica)

Prisotni člani sveta: Stanka Žičkar, Ljudmila Hilda Lipovšek, Irena Klenovšek, Silva
Močivnik, Slavko Salmič, Lea Tuhtar, Grega Vavtar, Božidar Groboljšek, Martina Dremšak,
Severin Jazbec.
Odsotni člani sveta: Drago Slukan (opr.)
Ostali prisotni: Tanja Žibert, višja svetovalka Splošne službe Občine Sevnica
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Stanka Žičkar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča uvodoma pozdravi člane sveta. Predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda
v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled sklepov 21. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
seznanitev s stroški zimske službe 2017/2018,
aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica 2018
obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja,
vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
razno.

Ob začetku seje je prisotnih 9 (od 11) članov Sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 22. redno sejo Sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 2

1

Pregled sklepov 21. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 21. redne seje Sveta KS Sevnica.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 21. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Seznanitev s stroški zimske službe 2017/2018
Predsednica člane sveta seznani s stroški zimske službe v sezoni 2017/2018. Zimska
služba je bila finančno zelo zahtevna, najzahtevnejša v tem mandatu. Skupni strošek je
znašal 35.735,08 evrov, kar je v primerjavi z eno sezono prej kar okrog 16.000 evrov več, še
eno nazaj pa celo 25.000 eur več (cene pa so bile enake). Zimsko službo so izvajali štirje
izvajalci, Komunala Sevnica je zagotavljala posipni material.*
*Med obravnavo točke pride Severin Jazbec (prisotnih 10 članov sveta).
SKLEP:
Svet se je seznanil s stroški zimske službe 2017/2018.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica 2018
Predsednica člane sveta krajevne skupnosti seznani s stanjem aktivnosti za pripravo
prireditve ob krajevnem prazniku, 4. maja ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.
Krajevna skupnost Sevnica ob svojem prazniku podeljuje priznanja občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam
in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju
občanov, razvoju in ugledu Krajevne skupnosti Sevnica na področju gospodarstva, kulture,
športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih
področjih človekove ustvarjalnosti.
Potekala je dopisna seja komisije za priznanja, komisija pa je na podlagi dveh prispelih prijav
odločila o dveh prejemnikih Zlate plakete Krajevne skupnosti Sevnica, in sicer sta to Alenka
Krenčič Zagode za dolgoletno humano in predano delo, za prizadevanja na področju
osveščanja in izobraževanja v domačem in regionalnem okolju za boj proti raku in za velik
prispevek k ugledu sevniškega zdravstva ter Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica za
dvajset let uspešnega dela in odličnega predstavljanja mesta, krajevne skupnosti in celotne
občine Sevnica v lokalnem, državnem in mednarodnem okolju.
Dogovori z nastopajočimi so vzpostavljeni, prav tako vsa organizacijska in logistična
podpora, tudi dokumentacija. Osrednja vsebinska nit bo posvečena Ernestu Kruleju,
dramsko uprizoritev bo pripravilo Društvo TRG Sevnica. Zapel bo Mešani pevski zbor Lisca
Sevnica.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil z aktivnostmi za pripravo praznika KS Sevnica.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica predstavi več vsebin, povezanih z izvajanjem proračuna.
-

Razpis za sofinanciranje delovanja društev je zaključen. Uskladitev bo na podlagi
razpisa in prejetih vlog usklajena po dopisni seji. Predvidena sredstva so v skupnem
znesku 12.000 evrov; od tega se 9.000 evrov nameni za delovanje društev, 2.000
evrov še dodatno za društva, ki sodelujejo pri izvedbi krajevnega praznika, 1.000
evrov pa za zavode.

-

Podpisana je pogodba za izvedbo ureditve Kladnikove ulice, ki bo vključeval tudi
obnovo kanalizacije in vodovoda. Financerja sta Občina Sevnica in Krajevna
skupnost Sevnica, slednja bo v projekt vložila 50.000 evrov.

-

Za projekt urejanja parkirišč v Naselju heroja Maroka bo Krajevna skupnost Sevnica
namenila 20.000 evrov.

-

Za izvedbo manjših popravil asfaltnih površin in sanacije posedanja je v krajevnem
proračunu namenjenih 23.424 evrov.

-

Za dobavo, prevoz in utrjevanje tampona in peska je namenjenih 14.219 evrov.

-

Preostali delež sredstev bo namenjen asfaltacijam po opravljenih sanacijah javnih
poti ter za morebitne izredne situacije. Žal letos za druge posebne investicije, kot so
asfaltacije še ne asfaltiranih javnih poti, ne bo dovolj sredstev.

Vloge so člani sveta obravnavali in bodo predstavljene še Občini Sevnica, dela pa se bodo
izvajala glede na prioriteto v naslednjih letih.
V nadaljevanju predsednica predstavi novo prejete vloge in obvestila:
-

S strani KŠTM Sevnica je bilo podano obvestilo, da se tabla o ribolovu na reki Mirni
prenese na Avtobusno postajo Sevnica. Pozivajo lokalno skupnost k ureditvi
avtobusne postaje oziroma okolice, prav tako k postavitvi več smerokazov za Sevnico
in sevniški grad ter za druge kulturne spomenike.

-

Prejeta je bila vloga za pomoč delovanja Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica.

-

Člane sveta predsednica seznani s prošnjo za rekonstrukcijo in asfaltacijo javne poti
na naslovu Podgorica; pred leti je bil del tega odseka že urejen, sedaj je podana
prošnja za dokončanje še 200-metrskega odseka. Trenutno žal ni predvidenih
sredstev.

-

Prejeta je bila vloga za ureditev 100-metrskega odseka javne poti v Lončarjevem
Dolu; ta odsek sicer za zagotovitev prevoznosti sedaj urejajo sami.

-

Na Občino Sevnica je bila vložena pobuda za kategorizacijo ceste na relaciji
Gobovce-Pečje.

-

KŠTM Sevnica je pripravil uporabne informacije za organizatorje prireditev. Predlog
je, da se nabor informacij objavi tudi na spletni strani Krajevne skupnosti Sevnica.

Predsednica člane sveta seznani s sestankom, ki je na Občini Sevnica potekal na temo
upravljanja športnih igrišč in športnih površin. Od skupno 70 igrišč v občini jih je 23 na
območju krajevne skupnosti Sevnica, nekatera so v zasebni lasti, nekaj v upravljanju šol,
potrebno pa je urediti status upravljanja tistih v javni lasti, ki upravljavca še nimajo. Tovrstnih
je v krajevni skupnosti Sevnica 14.
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Predsednica članom sveta predstavi nekaj primerov praks iz drugih občin, v razpravi se med
člani sveta odprejo razna vprašanja o gospodarjenju z objekti, potrebnih licencah za
vzdrževanje, dilemah odgovornosti v primerih morebitnih nesreč in druge. Na podlagi
razprave oblikujejo sklep:
Člani se ne strinjajo, da Krajevna skupnost Sevnica postane upravljavec športnih igrišč in
športnih površin, saj nima zaposlenega kadra z ustreznimi licencami, ki bi igrišča vzdrževal.
Pravne podlage za izvajanje tovrstne dejavnosti s strani Krajevne skupnosti Sevnica ni. V
občini Sevnica je ustanovljen zavod, ki pokriva to področje, ali pa naj področje ureja zunanji
izvajalec. Vprašanje upravljanja športnih igrišč in športnih površin je potrebno urediti
sistemsko in za vse enako. Potrebno je sprejeti pravilnik, ki bi natančno definiral vsebino in
način izvajanja z opredelitvijo obsega nalog.
V nadaljevanju razprave podajo pobudo, da je potrebno aktualno uskladiti pravilnik o
delovanju krajevnih skupnosti.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je obravnaval prispele vloge in aktualna dogajanja.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Vprašanja in pobude članov Sveta KS Sevnica
Podanih je več pobud Ljudmile Hilde Lipovšek:
-

da se avtobus, ki vozi na relaciji Sevnica-Boštanj, ustavlja tudi pri trgovini Lidl,
da se pot na grad uredi z obeh strani,
izpostavljena je potreba po taksi službi v Sevnici
in za ureditev avtobusnega prevoza na grad v času prireditev.

Severin Jazbec izpostavi pobudo krajanov Drožanja za ureditev avtobusnega postajališča še
s klopjo in vodo.
Ad 7
Razno
Podana je seznanitev, da je čistilna akcija v Lončarjevem dolu lepo uspela.
Seja je bila zaključena ob 19:30.

Zapisala:
Tanja Žibert
Višja svetovalka
Splošne službe Občine Sevnica

Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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