KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0012/2019
Datum: 30. april 2019
Zapisnik
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 28.5.2019 ob 19. 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, Miran
Grubenšek, Tanja Novšak, Rudolf Jazbinšek, Grega Vavtar
Odsotni člani sveta:
Božidar Groboljšek (opr.), Irena Klenovšek (opr.).
Ostali prisotni:
Tanja Žibert, Občina Sevnica
Neža Nemec, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled sklepov 3. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
pregled sklepov 1. dopisne seje in potrditev zapisnika,
seznanitev s pripravo in objavo aktualnih javnih razpisov,
seznanitev s stroški zimske službe za sezono 2018/2019,
aktivnosti s poročilom komisije za sofinanciranje društev in sprejetje sklepa o
sofinanciranju društev za leto 2019,
7. obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja,
8. vprašanja in pobude članov Sveta KS Sevnica,
9. razno.

Ob začetku seje je prisotnih 8 (od 11) članov Sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 4. redno sejo Sveta KS Sevnica.
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Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

2. Pregled sklepov 3. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 3. redne seje Sveta KS Sevnica.
Razprave ni.
SKLEP:
Člani sveta KS Sevnica potrjujejo zapisnik 3. redne seje.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

3. Pregled sklepov 1. dopisne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 1. dopisne seje Sveta KS Sevnica.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet se je seznanil z dokumenti zaključnega računa za leto 2018.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
4. Seznanitev s pripravo in objavo javnih razpisov za leto 2019
Predsednica člane sveta seznani, da sta zaključena dva javna razpisa, in sicer javni razpis za
globinske sanacije asfaltiranih javnih poti in javni razpis za dobavo in prevoz tampona in peska
znotraj KS Sevnica za leto 2019. Pogodbi z izbranima najcenejšima ponudnikoma sta
podpisani.
Celotna kvota se namenja do porabe sredstev.
Za razpis za dobavo in prevoz peska za JP znotraj KS Sevnica za leto 2019 je bilo izbrano
podjetje PIGROS, Damjan Blaznik s.p., ki je s postavljeno ceno 20.502,10 EUR najcenejši
ponudnik.
Na javnem razpisu za globinsko sanacijo asfaltiranih javnih poti je bil z najnižjo ponujeno ceno
24.009,00 EUR izbran Andrej Prijatelj s.p.
*vstopi Grega Vavtar
5. Seznanitev s stroški zimske službe za sezono 2018/2019
Predsednica člane sveta seznani s stroški zimske službe za sezono 2018/2019, ki so znašali
18.471,41 EUR. Podrobneje, strošek izvajalca je bil 13.118 EUR, strošek materiala (pesek) pa
5.353,00 EUR. Predsednica člane seznani, da so bili stroški zaradi mile zime nižji od
načrtovanih (30.000,00 EUR).
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6. Seznanitev s poročilom komisije za sofinanciranje društev in sprejetje sklepa o
sofinanciranju društev za leto 2019
Predsednica člane sveta seznani, da je Komisija za sofinanciranje društev zasedala dne
17.5.2019. Komisija v sestavi Stanka Žičkar, Irena Klenovšek in Gregor Vavtar je odprla prejete
vloge, jih pregledala in izračunala vrednost točke. Skupaj je bilo porabljenih 11.000,00 EUR,
9.000,00 EUR po točkah med prijavljena društva in 2.000,00 EUR za društva, ki sodelujejo ob
prazniku Krajevne skupnosti Sevnica.
Rezultati razpisa:
Društvo
Društvo invalidov Sevnica
KD Mešani pevski zbor Lisca Sevnica
Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj
Krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB Sevnica
Klub borilnih veščin Sevnica
Balinarski klub Hrasti
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945, Sevnica
Teniško društvo Sevnica
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
Rotaract klub Sevnica
Društvo upokojencev Sevnica
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica
OZVVS Sevnica
Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica
Strelsko društvo Marok
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica
Društvo TRG Sevnica
Godba Sevnica
Aktiv kmečkih žena Sevnica
Športno društvo Atraktiva
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju Sožitje Sevnica
ŠD Partizan Sevnica
Mladinski svet občine Sevnica
Veteranski rokometni klub Sevnica
Študentski klub Sevnica

Višina dodeljenih sredstev
239,63
316,31
364,23
335,48
354,65
268,38
431,33
335,48
450,50
373,82
431,33
383,00
354,65
354,65
354,65
575,10
431,33
642,20
277,97
230,04
268,38
450,50
306,70
191,70
277,99

Ena prispela vloga ni bila popolna in sicer Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje, saj
ima sedež v drugem mestu. Komisija se je odločila, da vlogo obravnava skupaj z vlogami
ostalih organizacij, ki delujejo na območju KS Sevnica in so prispele na naslov KS Sevnica ter
niso izpolnjevale razpisnih pogojev, predlaga pa znesek 200 EUR.
Sledi vprašanje člana sveta, po kakšnem ključu se razdeljujejo sredstva oziroma kdo in na
kakšen način odloči, katero društvo dobi koliko sredstev. Predsednica pojasni sistem
točkovanja podrobneje. Vsi pogoji in sistem točkovanja pa so podrobno zapisani v razpisu, ki
je vsako leto objavljen običajno v mesecu marcu.
Nadalje predsednica podrobno pojasni tudi sistem dodeljevanja sredstev za društva, ki
sodelujejo pri organizaciji in izvedbi praznika Krajevne skupnosti Sevnica. Pri tem predstavi
način sodelovanja vsakega izmed društev pri tem prazniku.
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SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil z rezultati razpisa in jih potrjuje.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet
7. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica člane sveta seznani, da se je skupaj s predsedniki drugih krajevnih skupnosti
udeležila sestanka z vodstvom Policijske postaje Sevnica.
Predsednica člane sveta seznani s svojo udeležbo na delavnici, ki je bila organizirana v okviru
lokalne strategije za mlade.
Predsednica člane sveta seznani s povabilom k sooblikovanju proračuna Občine Sevnica za
leto 2020 - vzvod »participativnega proračuna«, pojasni koncept delovanja in seznani z načini
sodelovanja.
Člane sveta seznani, da je zaradi sprememb zakonodaje uvedena 24 – urna dežurna služba
prevzema in prevoza pokojnih od kraja smrti do hladilnih prostorov. Dežurno službo izvaja
Komunala Sevnica, kot je predpisano z zakonom.
Člane sveta seznani, da je KS Sevnica prejela ponudbo s strani radijske postaje Gorenc za
predstavitev Sevnice v programski shemi radia. Člani sveta se za sodelovanje niso odločili.
Planinsko društvo Sevnica pripravlja novo karto. Predsednica člane sveta pozove, naj ji
sporočijo zanimanje za nakup planinske karte v času predprodaje.
Prejeto je bilo obvestilo, da je neurje na Florjanski cesti poškodovalo kandelaber javne
razsvetljave. Komunala Sevnica je opravila pregled nastale škode. Popravilo je v fazi izvedbe.
Prispela je vloga za pomoč krajana iz Planinske ulice 19 za ureditev lesenih stopnic, ki pri živi
meji vodijo na pločnik. Pozimi in v času večjih padavin so stopnice izjemno spolzke, zato je
predlagana menjava za betonske. Ker so stopnice na občinski zemlji, njihova prenova ni
mogoča s porabo iz rezervnega sklada bloka. Priložen je bil slikovni material. Člani sveta
sprejmejo sklep, da se bo za prenovo pridobila najugodnejša ponudba, naslednji koraki bodo
določeni na jesenski seji.
Predsednica člane sveta seznani s prejetimi vlogami za finančno pomoč s strani društev. Po
razpravi je za prireditev Kitariada 2019 dodeljenih 100 evrov, za PGD Sevnica za
sofinanciranje zbornika, ki so za izdali ob 140. obletnici delovanja 100 EUR.
V nadaljevanju predsednica povabi člane sveta na več prihajajočih dogodkov, med njimi:
slavnostna seja ob 140. obletnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica,
dobrodelni koncert, ki ga prireja šola Ana Gale, dobrodelni BBQ Fest, ki ga pripravlja Rotaract
klub Sevnica.
Predsednica poda odgovore na vprašanja članov sveta prejšnje seje.
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8. Vprašanja in pobude članov Sveta KS Sevnica
Jože Žnidarič: Poda pobudo za dodelitev deleža prostih sredstev, to je 100 EUR, šoli Ana
Gale. Člani sveta soglasno sprejmejo sklep o višini dodelitve sredstev. Predsednica se zahvali
za predlog.
Darja Pompe: Opozori na nevaren cestni odsek v Čretah. Gre za ovinek, 200 m naprej od
odcepa Črete. Na ovinku je potrebna montaža ogledala. Predsednica izpostavi, da je za
postavitev ogledala potrebno pisno soglasje lastnika zemljišča.
Darja Pompe: Na začetku vasi Cerje je stara škarpa, ki se podira. Obstaja velika verjetnost,
da se bo podrla na cesto. Predsednica predlaga ogled škarpe. V kolikor škarpa stoji na
zasebnem zemljišču, je za njeno odstranitev odgovoren lastnik tega zemljišča.
Rudolf Jazbinšek: Opozori na zelo slabo stanje ceste Zajčja gora – Ledina. Sprejet je sklep,
da se poda pobudo za ureditev na Javno podjetje Komunala Sevnica, saj gre za lokalno cesto.
Jože Žnidarič: predlaga postavitev ogledala na ostrem ovinku na poti na Lisco nad vinsko kletjo
Mastnak.
Grega Vavtar: se naveže na prej podani predlog in da pobudo da je na tem istem odseku tudi
zelo velika luknja na cesti, ki je nujno potrebna sanacije.
Martina Kolman: poda pobudo za prometno ureditev skozi Lončarjev dol, vključno z ureditvijo
potoka.
Martina Kolman: poda pobudo za ureditev bankine na celotnem odseku nove ceste Drožanje
– Metni vrh.
Miran Grubenšek: poda pobudo za zaprtje makadamske javne poti, ki vodi od vrtov na Hrastah
proti pokopališču. Predlaga zaprtje z dvižnim stebričkom, ki bi dostop omogočal interventnim
vozilom ali vsaj postavitev tabel. Namen pobude je stanovalcem tega dela mesta in
najemnikom vrtov omogočiti uporabo javne poti za sprehajanje in rekreacijo. Funkcija dvižnih
stebričkov je v preprečevanju prehitre ali celo objestne vožnje nekaterih voznikov po tej poti in
hkrati omogočanje dostopa interventnim vozilom. Pobudo so podali tako stanovalci kot tudi
vrtičkarjiSvet je sprejel sklep, da se na Svetu Občine Sevnica poda vprašanje ali je cesto
mogoče zapreti.
Razno
Ni dodatne razprave.
Seja je bila zaključena ob 20:30.
Zapisala:
Neža Nemec
Občine Sevnica
Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
5

