KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0004/2018
ZAPISNIK
25. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica, z dne 15.11.2018,
s pričetkom ob 18. uri, na turistični kmeiji Jazbec, Drožanje 13, Sevnica.
Prisotni člani sveta:
Žičkar Stanka, Dremšak Martina, Slavko Salmič, Tuhtar Lea, Silva Močivnik, Severin
Jazbec, Ljudmila Lipovšek, Irena Klenovšek, Grega Vavtar, Božidar Groboljšek.
Ostali prisotni:
Zvone Košmerl, direktor OU Sevnica,
Flisek Marjetka – referentka za krajevne skupnosti,
Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica,
Matjaž Kelnerič – Komunala Sevnica.
Odsotni:
Slukan Drago (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. obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
3. vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
4. razno.
Ker je bil na klop prejet zapisnik 24. redne seje z dne 23.10.2018, se dnevni red dopolni v
točki 2, ostale točke se preštevilčijo.
Sprejet dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled sklepov 24. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
4. Vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
5. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 10 članov sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je sklepčen.
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SKLEP:
Svet je sprejel dopolnjeni dnevni red za 25. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled sklepov 24. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 24. redne seje sveta KS Sevnica.
Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 24. redno sejo z dne 23.10.2018 ni.
Zapisnik 24. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
Predsedujoča predstavi članom sveta prispele vloge.
Krajan, ki je povpraševal glede ureditve javne razsvetljave, je prejel odgovor skladen z
Odlokom o javni razsvetljavi v Občini Sevnica s strani Jurija Kuharja, ki je kontaktna oseba
za vprašanja glede tematike javne razsvetljave.
Na sedež KS Sevnica so prispele 4 vloge društev za finančno pomoč.
Po razpravi člani sveta sprejmejo sklepe:
SKLEP 1:
Člani sveta se strinjajo, da se Mladinskemu svetu občine Sevnica odobrijo finančna
sredstva v znesku 100,00 EUR za pomoč pri ureditvi opreme prostora za delovanje.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Člani sveta se strinjajo, da se Društvu za preprečevanje osteoporoze Posavje - Brežice
odobrijo finančna sredstva v znesku 100,00 EUR za pomoč pri delovanju članic.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.

SKLEP 3:
Člani sveta se strinjajo, da se Območnemu združenju rdečega križa Sevnica odobrijo
finančna sredstva v znesku 400,00 EUR za pomoč pri nabavi paketov pomoči za
občane občine Sevnica.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
SKLEP 4:
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Člani sveta se strinjajo, da se Društvu IPPON, šola borilnih veščin odobrijo finančna
sredstva v znesku 100,00 EUR za pomoč pri organizaciji izvedbe finala v ju-jitsu, ki bo
9.12.2018.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Predsednica tudi vse prisotne člane sveta povabi na prireditev v organizaciji duštva IPPON
ob 20 letnici delovanja društva.

Ad 4
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Predsednica v nadaljevanju članom sveta predstavi, da so bili realizirani skoraj vsi zastavljeni
cilji, za asfaltacijo se še v letošnjem letu poskrbi na teh odsekih.
Ljudmila Hilda Lipvšek poda pobudo za izgradnjo pločnika v med železniškima prehodoma
Gobovci. Gre za državno cesto, katero upravlja Direkcija RS za infrastrukturo. Predsednica
odgovori, da je investicija predvidena v sklopu državnega projekta ureditev mostu na Log.
Tina Dremšak izpostavi regionalno cesto od Gornjega Brezovega proti Dolnjem Brezovem
zaradi talnih signalizacij. Na tem odseku jih namreč ni, je pa zelo nevarno iz vidika varnosti v
cestnem prometu, še posebej v slabih vremenskih razmerah. Direktor Zvone Košmerl
predlaga, da se vprašanje poda na strokovne službe Občine Sevnica.
Irena Klenovšek izpostavi javno razsvetljavo na odseku od pekarne v Šmarju proti Sv. Ani
(ožina na ovinku). Svetilk javne razsvetljave na tem območju ni.
V nadaljevanju se predsednica vsem prisotnim zahvali za uspešno sodelovanje v
iztekajočem se mandatnem obdobju. V tem mandatu je KS Sevnica dobila svoja obeležja,
praznik krajevne skupnosti, v zakonske okvirje se je postavilo dodeljevanje sredstev
društvom delujočim na območju krajevne skupnosti Sevnica in izvajanju javnih razpisov.
Veliko je postorjenega na cestni infrastrukturi (oporni zidovi, zaščitne ograje, gramoz,
globinske sanacije dotrajanih cestišč, asfaltacije). Predsednica izreče tudi pohvalo krajanom,
ki so sami urejali makadamske odseke poti.
Zahvali se pridruži tudi podpredsednica KS Sevnica, ga Irena Klenovšek, ki pohvali
strokovno vodenje predsednice in učinkovite seje sveta krajevne skupnosti.
V nadaljevanju člane sveta nagovori direktor občinske uprave Občine Sevnica, ki pove, da je
KS Sevnica mestna krajevna skupnost. Razmere v kraju se izboljšujejo tako glede posluha in
razumevanja težav, načrtovanja in izvajanja projektov. Sodelovanje občinske uprave in
krajevne skupnosti ocenjuje zgledno, na meji možnega kar se lahko pričakuje. Veliko
projektov je bilo izvedenih s sodelovanjem Komunale Sevnica. Vedno se pojavljajo težave z
omejitvami virov financiranja zastavljenih ciljev, zato je velikega pomena določitev prioritetnih
zadev za začetku proračunskega leta, kajti tako se dosegajo konstruktivni zaključki. V
iztekajočem mandantnem obdobju je bila zaznana pozitivna prirast natalitete v občini
Sevnica in optimistično vzdušje na strani gospodarstva.
Tudi predsednica Stanka Žičkar se zahvali celotni upravi Občine Sevnica za dobro in
strokovno sodelovanje.
Na koncu spregovori še Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica, ki ocenjuje odnose s
krajevno skupnostjo kot dobre in si takšnih želi tudi v prihodnosti. Vsi pogovori na terenu,
tako glede urejanje cest kot javnih površin, so potekali na miren način. Viden je napredek v
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odgovornosti institucij, saj je je prelaganja odgovornosti manj, težave se rešujejo operativno
s sodelovanjem.
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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