KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA

Številka: 013-0005/2015
ZAPISNIK
9. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 9.12. 2015, s pričetkom ob 18. uri, na sedežu KS Sevnica NHM 24

Prisotni

člani

sveta:

Žičkar Stanka, Dremšak Martina, Silva Močivnik, Tuhtar Lea, Jazbec Severin, Irena

Klenovšek, Slavko

Salmič ,

Ljudmila Lipovšek.

Ostali prisotni:
Flisek Marjetka - referentka za krajevne skupnosti,
Zemljak Fanika, predstavnica OS,
Oskar Zoran Zelič.
Odsotni:
Vavtar Grega (opr.),
Slukan Drago (opr.),
Groboljšek Božidar (opr.).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi : Žičkar Stanka, predsednica sveta KS Sevnica.
Predsedujoča pozdravi vse prisotne člane sveta in povabljena gosta ter prične sejo.
Uvodoma članom sveta predstavi, da je vse premoženje KS Sevnica prešlo v last in
upravljanje Občine Sevnica. Krajevna skupnost Sevnica obdrži upravljanje igrišča in
zemljišča na Orehovem. KS Sevnica je prejemala do sedaj prihodek od trženja najemnine
garaž. Z novim letom se podpiše tripartitna pogodba z Občino Sevnica, Komunalo Sevnica in
KS Sevnico, ki bo opredeljevala naloge Komunale Sevnica v takšni obliki kot sedaj , le da bo
strošek poravnavala Občina Sevnica in ne več KS Sevnica. Seje sveta KS Sevnica se bodo
predvidoma odvijale v sejni sobi Občine Sevnica.

Ugotovitev

sklepčnosti

Ad 1
in potrditev dnevnega reda

Predsedujoča prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predsednica poda predlog, da se točka 2. dopolni še s pregledom in potrditvijo zapisnika s 1.
dopisne seje, ki je potekala od 25.9 do 30.9.2015 in sicer v zadevi seznanitve članov sveta
KS z gradivom finančnega načrta za leto 2016.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled sklepov 8. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. Priprave za praznik KS Sevnica 2016,
4. Določitev donacij društvom,
5. Obravnava prispelih vlog -aktualna dogajanja,
6. Vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
7. Razno.
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•

Ob

začetku

seje je prisotnih 8

članov

sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je

sklepčen .

SKLEP:
Svet je sprejel predlagani in dopolnjeni dnevni red za 9. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 8 za , O proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

Ad 2
Pregled sklepov 8. redne seje sveta in potrditev zapisnika ter pregled zapisnika 1.
dopisne seje in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 8. redne seje sveta KS Sevnica ter
pregled vsebine zapisnika 1. dopisne seje.

Člane sveta že pri tej točki pozove za morebitne predloge kandidata za podelitev priznanj in

Prešernovih plaket ZKD Sevnica. Predloge je potrebno oddati do 15. januarja 2015. Ker pri
sam i razpravi ni bilo konkretnih predlogov, bo predsednica gradivo poslala na e-mail vsem
članom sveta, da glede na kriterije razpisa razmislijo in podajo svoje predloge.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 8. redno sejo z dne 16.9.2015 ni. Zapisnik
8. redne seje je potrjen.
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 1. dopisno sejo, ki je potekala z dne 25.9.
do 30.9.2015 ni. Zapisnik 1. dopisne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za , O proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Priprave za praznik KS Sevnica 2016
Predsedujoča je kot gosta na sejo sveta KS povabila Zorana
znanjem in izkušnjami pomagal pri organizaciji praznika KS.

Potekala je razprava , kjer so sodelovali vsi

člani

Zeliča ,

ki bi lahko s svojim

sveta KS Sevnica s povabljenima gostoma.

Povzetek razprave:
Praznik KS Sevnica bi se organiziral v kulturni dvorani v Sevnici. K organizaciji dogodka se
povabi osnovno šolo Sevnica in glasbeno šolo Sevnica. Izbrano sevniške podjetje bi
sodelovalo kot sponzor prireditve z možnostjo predstavitve svojih aktivnosti krajanom KS
Sevnica. Primerno podjetje bi bilo Kopitarna Sevnica, ki v letu 2016 praznuje 130. obletnico
delovanja. Zoran Zelič se bo pozanimal o morebitni krajši predstavi, ki bi se vklopila v
prireditev. Ker KS Sevnica še nima svojega grba in Pravilnika o podeljevanju krajevnih
priznanj, se je potrebno angažirati in pripraviti potrebno dokumentacijo, ki bi urejala pravila
podeljevanja nagrad zaslužnim krajanom oz. organizacijam . Za pripravo grba se bo k
aktivnosti povabilo priznanega sevniškega umetnika Rudija Stoparja, ki bi s svojim znanjem
udejanjil razmišljanja, ki so jih na seji podajali člani sveta KS.
Ker je bil gost seje Oskar Zoran Zelič , avtor novo nastale knj ige o Občini Sevnica, je potekala
krajša razprava o sami knjigi. Predsednica pa je vsem prisotnim v zahvalo za uspešno
sodelovanje podarila omenjeno knjigo, katero je s svojim podpisom obogatil prav prisotni
avtor.
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V nadaljevanju predsednica članom predstavi, da je na sedež KS Sevnica prispela zahvala
Planinskega društva Sevnica in KŠTM - organizatorja kitariade za podeljene dotacije. Uredila
je tudi registracijo domene, ki je sedaj pri Občini Sevnica, kjer je veliko ceneje kot pri
dosedanjem registratorju. Z Upravne enote Sevnica je prispel poziv za predlog kandidatov v
volilni odbor za referendum , saj v volilnih odborih ni bilo dovolj kandidatov. Predsednica je
podala predlog desetih dodatnih kandidatov.
•

Ob 19.07 Severin Jazbec zapusti sejo. Na seji prisotnih 7

Določitev

članov

sveta KS .

Ad 4
donacij društvom

Na sedež KS Sevnica je prispela zahvala Kluba borilnih
Sevnica- Boštanj.

veščin

in Društva vinogradnikov

V obravnavo so od predhodne seje prispele tri vloge in sicer vloga Vrtca Ciciban Sevnica,
Športnega društva Atraktiva za pomoč pri organizaciji 1O. smučarskega sejma in
Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica za nakup hitrega tehničnega reševalnega vozila.
O prejetih vlogah poteka razprava v kateri se vsi
podeli Gasilskemu društvu Sevnica.

člani

sveta KS strinjajo, da se dotacija

Predsednica člane sveta seznani, da so bili nabavljeni kozarci , ki so jih v dar za predano
pomoč KS Sevnica prejele članice Aktiva kmečkih žena Sevnica.

SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Sevnica je na 9. redni seji dne, 9.1.2015 obravnaval 3 prispele
vloge društev in sprejel sklep o dodelitvi sredstev po naslednjem seznamu:
-PGD Sevnica v znesku 770,00 EUR.
Izid glasovanja: 7 za, O proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
Ad 5
Obravnava prispelih vlog -aktualna dogajanja

Ga. Zdenka Drnovšek je podala vlogo za postavitev varovalne ograje na odseku ceste
Podgorica - Cerje. Terenski ogled je bil že narejen. Potrebno je preveriti soglasnost
lastnikov zemljišč pašnikov, kjer bi potekala predvidena ograja in ponovno opraviti terenski
ogled, kamor se povabi tudi predstavnika oddelka za okolje in prostor, ki bo podal strokovno
oceno. Člani sveta predlagajo lastno angažiranost krajanov z morebitno leseno ograjo.
Franc Kozmus je v imenu osmih sokrajanov poslal prošnjo za postavitev varnostne zaščitne
ograje v dolžini cca 1OO m ob cesti na odcepu Kušarca , kraj Žurkov Dol. Ker je znano, da je
na tem predelu cesta v zelo slabem stanju, se naredi ogled terena in poda potrebne ukrepe
za ureditev varnosti.
S strani Matjaža in Polone Starič z Gornjega Brezovega je prispela vloga oz. predlog za
ureditev javne razsvetljave na območju vasi Gornje Brezovo. Poleg javne razsvetljave
predlagata da se v plan investicij vključi tudi prehod za pešce in digitalna tabla za omejitev
hitrosti ter morebitna namestitev »ležečega policaja« . Ker je predlagana investicija v domeni
Direkcije RS za ceste, se vloga s podanim mnenjem odstopi v reševanje le tej.
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Predsednica člane sveta seznani, da je oktobra naslovila dopis na Slovenske železnice z
namenom opozorila, da je potrebno površine, ki so v lasti SŽ primerno urejati, tako zaradi
izgleda kot izvajanja predpisov obč i nskega odloka.
S strani krajanov Podgorice je prispela nepopolna vloga za asfaltacijo ceste med Cirjem in
Podgorico v dolžini 800 m. Ker vloga ni bila popolna je predsednica poslala vlagateljem
dopis, da vlogo dopolnijo s potrebni informacijami za možnost obravnave na svetu KS .
Prebivalci Trubarjeve in Ceste na Dobravo so poslali prošnjo za rekonstrukcijo ceste od
Sevnica do križišča z Drožanjsko cesto. S predmetno željo je predsednica že
seznanila župana Občine Sevnica. Možna bi bila izvedba protiprašne zaščite na odseku, kje
stojita dve stanovanjski hiši, seveda s pogojem sodelovanja Občine Sevnica. Odgovor
krajanom bo glede na dogovor z Županom podala Občina Sevnica .
pokopališča

Ad 6
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica

Lipovšek Hilda predlaga, da se peš pot do grada dokončno uredi. Predlaga, da je potrebno
obnoviti praznik oz. prireditev Miklavževanja v Sevnici. Poteka razprava o zahtevnosti
organiziranosti takšne prireditve.
Predsednica člane sveta seznani, da bo 10.12.2015 na sedežu KS potekalo merjenje pritiska
ob 15. uri. Povabi jih k sodelovanju. 22.12.2015 bo potekala županova prireditev ob
zaključku leta, kamor so vabljeni vsi člani sveta KS , OS.

Ad 7
Razno

Predstavnica OS Fanika Zemljak čestita Oskarju Zoranu Zeliču za realizacijo projekta izdaje
knjige o Občini Sevnica. Tudi člani sveta dajejo pozitivne komentarje na izdano knjigo, saj je
odlična tako z vsebinskega kot z vizualnega vidika. Nekaj besed o realiziranem projektu
poda tudi sam avtor.
Predsednica člane sveta seznani, da je bila izvedena inventura, kjer sta bili prisotni tudi
predstavnici s strani Občine Sevnica.

Seja zaključena ob 19.30. uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek

Stanka Žičkar
Predsednica sveta KS Sevnica
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