KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0012/2019
Datum: 12. marec 2019
Zapisnik
2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 5. 2. 2019 ob 18. uri
v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica
(Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica)
Prisotni člani sveta:
Stanka Žičkar, Darja Pompe, Martina Kolman, Jožef Žnidarič, Severin Jazbec, Irena
Klenovšek, Miran Grubenšek, Tanja Novšak, Božidar Groboljšek, Grega Vavtar
Odsotni člani sveta:
Rudolf Jazbinšek (opr.)
Ostali prisotni:
Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica
Tanja Žibert, Občina Sevnica
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Stanka Žičkar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica.
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. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov 1. redne (konstitutivne) seje sveta in potrditev zapisnika z dne 12. 12.
2018,
3. predstavitev priprave lokalne strategije za mlade v občini Sevnica, gostja Barbara
Zagorc, KŠTM Sevnica,
4. seznanitev in potrditev predloga finančnega načrta za leto 2019,
5. obravnava prispelih vlog in seznanitev z aktualnimi dogajanji,
6. vprašanja in pobude članov Sveta KS Sevnica,
7. 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 2. redno sejo Sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
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2. Pregled sklepov 2. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 2. redne seje Sveta KS Sevnica.
Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 2. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

3. Predstavitev priprave lokalne strategije za mlade v občini Sevnica,
gostja Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica
Predsednica pozdravi predstavnico KŠTM Sevnica Barbaro Zagorc in jo povabi k predstavitvi
strategije za mlade v občini Sevnica, ki je v pripravi.
*Pride Grega Vavtar (prisotnih 10 članov)
Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica, predstavi pripravo strategije za mlade za prihodnje štiriletno
obdobje z ukrepi, ki so pomembni za mlade na različnih področjih lokalne skupnosti.
Temelj strategije je, da razbere realne potrebe. Oblikovana je bila delovna skupina mladih, ki
je identificirala ključna področja, kamor je potrebno usmeriti aktivnosti. Opravljena je bila
analiza, izvedena anketa, poročilo bo izdelano v preteklih tednih in tudi javno objavljeno.
Potrebno bo spremljanje učinkov izvajanja ukrepov.
Dejavno se je v pripravo strategije za mlade vključil MSOS – Mladinski svet občine Sevnica,
ki se je v letu 2018 znova aktiviral, nadaljuje z izdajanjem revije Vejžde, vzpostavljen je
dialog z lokalno skupnostjo, aktivno so izvajali projekt Partycipiraj, ki spodbuja politično
participacijo mladih.
Pri pripravi strategije so se srečali s problematiko slabše odzivnosti s strani organizacij, ki
vključujejo mlade; pozivajo in naprošajo člane sveta, da pomagajo seznanjati in v
sodelovanje vključevati društva, ki vključujejo mlade.
Sledi razprava.
Miran Grubenšek izpostavi, da so pripravljeni sodelovati z društvom IPPON Sevnica, ki
vključuje veliko mladih.
Tanja Novšak poudari slabo volilno udeležbo mladih na volitvah in izpostavi pomen krepitve
politične participacije.
Jožef Žnidarič predlaga vključitev vseh generacij, tudi starejših.
Martina Kolman poudari potrebo po krepitvi možnosti za delo mladih v Sevnici.
Božidar Groboljšek izpostavi pomen krepitve pripadnosti mladih domačemu okolju.
Irena Klenovšek je mnenja, da mora imeti strategija kratkoročno dosegljive cilje. Priporoča
povezovanje z delovno aktivnimi mladimi ter povezovanje tudi mladih iz družin, ki so se v
Sevnico preselile.
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SKLEP:
Svet se je seznanil s predstavitvijo strategije za mlade v občini Sevnica. Strategijo in
aktivnosti za realizacijo podpirajo, s podanimi usmeritvami.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
4. Seznanitev in potrditev predloga finančnega načrta za leto 2019
Predsednica Sveta KS Sevnica Stanka Žičkar predstavi predlagani finančni načrt za leto
2019. Člani sveta pregledajo načrtovane prihodke in odhodke. Za cestne investicije je nekaj
prioritet že vzpostavljenih. Predlagan je sklep, da usklajeni predlog predlaga Občinskemu
svetu Občine Sevnica v sprejem.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2019 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.

5. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica Sveta KS Sevnica Stanka Žičkar pove, da bo kot vsako leto izveden razpis za
društvene dejavnosti. Pojasni način in izvedbo razpisa; pogoj za udeležbo na razpisu je tudi
oddano poročilo o porabi prejetih sredstev za preteklo obdobje.
Prejeta je bila pobuda za sanacijo plazu v Podgorju; cesta je prevozna, ogled opravljen, k
aktivnostim se pristopi, ko bo možno.
Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica je podalo vlogo za pomoč pri nakupu novega
kombija. Usmerjeni bodo na razpis za društva; glede na razpoložljivost sredstev se vloga
obravnava še tekom leta.
Prejeta je bila vloga za dokončanje sanacije javne poti na Žigrskem Vrhu, opravi se ogled.
Predsednica sveta seznani s prejemom obvestila o končanju del in primopredaji za
Kladnikovo ulico v Sevnici.
Člani sveta obravnavajo pobudo za ureditev poškodovane dovozne ceste (kategorizirane
javne poti) v Sevnici, ki naj se izvede na stroške povzročitelja poškodb. Člani sveta sprejmejo
sklep, da se s problematiko seznani Občino Sevnica.
V nadaljevanju predsednica povabi člane sveta na več prihajajočih dogodkov, med njimi:
Športnik leta 2018, osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku, koncert Rotary kluba Sevnica
in druge.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je obravnaval prispele vloge in aktualna dogajanja.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
*Odide Božidar Groboljšek (prisotnih 9 članov)
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6. Vprašanja in pobude članov Sveta KS Sevnica
Člani sveta soglasno podajo predlog za ureditev enosmerne ulice mimo Osnovne šole Ane
Gale Sevnica.
Tanja Novšak: Opozori na poškodovano ograjo ob državni cesti v starem delu Sevnice od
Travnovih proti hiši gospe Lipovšek.
Jožef Žnidarič: Opozori na slabo razsvetljavo v NHM ob cesti, ki pelje iz NHM proti urgenci.
Luči ne gorijo ali pa svetijo zelo slabo. Predlaga ogled v urah, ko je temno, in predlaga
rešitev.
Jože Žnidarič: Opozori na zmedo in nevarnost parkiranih vozil pri trafo postaji v NHM. Prosi
za preučitev težave in vsaj začasno hitro rešitev.
Martina Kolman: Opozori na neprijeten vonj Drožanjskega potoka na področju Kmečke
zadruge in na ureditev ceste LC Drožanje–Metni vrh.
Severin Jazbec: Predlaga postavitev novega ekološkega otoka pri avtobusni postaji Ostrešje,
ker je ekološki otok pri mostu za Žabjek večino časa napolnjen, večkrat ljudje pustijo vreče s
smetmi ob kontejnerjih. Predlaga tudi prestavitev ekološkega otoka na križišči na vrhu
Drožanja k avtobusni postaji.
Miran Grubenšek: Predlaga obnovitev javne razsvetljave v podhodu pod železniškimi tiri pri
gostilni Ježek proti Taninu.
Darja Pompe: Predlaga dodatno označitev kraja na tabli, ki stoji pri rondoju Lidl, in sicer
poleg obstoječih napisov Breg in Lisca predlaga še napis Loka.
Irena Klenovšek: Predlaga ureditev razsvetljave od pekarne proti sv. Ani. Poda vprašanje,
kako je z razsvetljavo na območju OLN Drožanjska.

7. Razno
Ni dodatne razprave.
Seja je bila zaključena ob 19:50.
Zapisala:
Tanja Žibert
višja svetovalka splošne službe
Občine Sevnica
Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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