Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Številka: 0313 – 0012/2018
ZAPI S NI K
1. seje redne (konstitutivne) seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
ki je bila 12. 12. 2018, ob 16. uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Sevnica
(Glavi trg 19a, Sevnica)
PRISOTNI ČLANI SVETA:
Martina Kolman, Darja Pompe, Miran Grubenšek, Grega Vavtar, Irena Klenovšek, Stanka
Žičkar, Tanja Novšak, Božidar Groboljšek, Jožef Žnidarič, Rudolf Jazbinšek;
ODSOTNI ČLANI SVETA:
Severin Jazbec (opr.);
OSTALI PRISOTNI:
Košmerl Zvone, direktor občinske uprave; Mirt Alenka, vodja splošne službe; Marjetka Flisek,
referentka za krajevne skupnosti;
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Jožef Žnidarič
DNEVNI RED:
1. Nagovor župana Občine Sevnica
2. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS
3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Sevnica
4. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
6. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
7. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
8. Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2019
9. Razno
Ad 1
Nagovor župana Občine Sevnica
Direktor Občinske uprave po pooblastilu župana Občine Sevnica, Srečka Ocvirka, pozdravi vse
prisotne in čestita članom sveta ob izvolitvi v Svet krajevne skupnosti. Izpostavi pomembnost
delovanja krajevne skupnosti kot ožje enote lokalne skupnosti in njeno sodelovanje na občinski
ravni. Krajevna skupnost predstavlja vezni člen med občino ter krajani za reševanje lokalnih
potreb, za razvoj kraja in dvig kvalitete bivanja krajanom. V nadaljevanju poudari, da se bodo
zaradi transparentnosti in lažjega pisanje zapisnikov vse seje svetov krajevnih skupnosti
snemale Magnetografi bodo arhivirani tudi zaradi morebitnih nejasnosti povedanih na sejah.
Javno se ne objavljajo.
Ad 2
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS
Alenka Mirt ugotovi, da je ob začetku seje prisotnih 10 novoizvoljenih članov sveta krajevne
skupnosti izmed 11 izvoljenih.
Svet krajevne skupnosti je sklepčen.
Prisotnih: 10 članov sveta

vseh članov: 11

Direktor pove, da glede na določila Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo Sveta KS vodi
najstarejši član sveta, zato povabi pooblaščeno članico OVK Alenko Mirt, da poda podatek o
najstarejšem izvoljenem članu sveta krajevne skupnosti.
Alenka Mirt pove, da je po podatkih OVK najstarejši član sveta, ki vodi prvo sejo v skladu s 15.b
členom ZLS Jožef Žnidarič.
Direktor povabi predsedujočega, da nadaljuje z vodenjem seje.
Ad 3
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Sevnica
Predsedujoči povabi Alenko Mirt, članico OVK, da predstavi poročilo o izidih volitev v svet
krajevne skupnosti. Pove, da svet ne potrjuje poročila OVK, sprejme samo sklep o seznanitvi s
poročilom.
Alenka Mirt pove, da so 18. novembra 2018 potekale lokalne volitve, na katerih so se volili člani
sveta Krajevne skupnosti Sevnica. V 5 volilnih enotah je bilo izvoljenih 11 članov sveta.
Vloženih ugovorov na delo volilnih odborov ali pritožb na odločitev občinske volilne komisije
glede izida volitev v svet KS Sevnica ni bilo.
Predsedujoči odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsedujoči predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Svet KS se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev članov sveta
krajevne skupnosti.
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta
Predsedujoči pove, da mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta pregleda potrdila o izvolitvi članov sveta ter poroča o vsebini
in upravičenosti morebitnih pritožb. Svojo nalogo opravi v okviru 5. t.d.r. S tem dejanjem se
vloga te komisije izčrpa. Poslovnik določa tri člansko komisijo. Člane lahko predlaga vsak član
sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. Komisija mora izmed članov imenovati poročevalca, ki bo svetu KS predstavil
poročilo.
Predsedujoči predlaga, da člani sveta podajo predloge za tri člane komisije.
Člani sveta so za člane mandatne komisije predlagali Mirana Grubenška, Jožefa Žnidariča in
Darjo Pompe.
Predsedujoča poda predloge na glasovanje:
- predlog: Miran Grubenšek
9 za, 0 proti (prisotnih 9)
- predlog: Jožef Žnidarič
9 za, 0 proti (prisotnih 9)
- predlog: Darja Pompe
9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Predsedujoči ugotovi, da je svet KS imenoval mandatno komisijo za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta v naslednji sestavi: Miran
Grubenšek, Jožef Žnidarič in Darja Pompe.

Ad 5
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Predsedujoči ugotavlja, da do pričetka seje ni bilo vložene pritožbe zoper odločitev občinske
volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov. Prosi poročevalko, Darjo Pompe, da
predstavi poročilo.
Poročevalka komisije za potrditev mandatov, Darja Pompe, poda naslednje poročilo.
Komisija na podlagi poročila OVK o izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti podaja naslednje
poročilo:
1. Na lokalnih volitvah 18.11.2018 je bilo v svet KS Sevnica izvoljenih 11 članov. V svet KS
se voli 11 članov sveta.
2. Komisija je pregledala potrdila o izvolitvah vseh 11 članov sveta.
3. Pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov na izvolitev
članov sveta ni bilo.
Predsedujoči odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsedujoči predlaga sklep, da se potrdi mandate vseh 11 izvoljenih članov sveta.
SKLEP:
Svet KS je potrdil mandate vseh 11 članov sveta krajevne skupnosti, ki so bili izvoljeni
na volitvah, 18. novembra 2018.
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Predsedujoča na podlagi sklepa, s katerim je potrjenih več kot polovica mandatov, ugotovi, da
je svet konstituiran.
Ad 6
Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
Predsedujoči pove, da ima svet krajevne skupnosti predsednika in podpredsednika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta. Izvolita se izmed članov sveta KS za mandatno dobo sveta KS
z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta. Predlog za predsednika in podpredsednika
sveta lahko poda vsak član sveta.
Predsedujoči povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za predsednika sveta KS.
Božidar Groboljšek predlaga za predsednico sveta Stanislavo Žičkar.
Predsedujoči poda na glasovanje predlog za predsednico sveta KS:
- predlog: Stanislava Žičkar
10 za, 0 proti (prisotnih 10)
SKLEP:
Za predsednico sveta je izvoljena Stanislava Žičkar.
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Predsedujoči povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za podpredsednika sveta KS.
Božidar Groboljšek predlaga za podpredsednico sveta Ireno Klenovšek.

Predsedujoči poda na glasovanje predlog za podpredsednico sveta KS:
- predlog: Irena Klenovšek
10 za, 0 proti (prisotnih 10)
SKLEP:
Za podpredsednico sveta je izvoljena Irena Klenovšek.
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Predsedujoča preda nadaljnje vodenje seje novoizvoljeni predsednici sveta.
Predsednica sveta KS Sevnica, Stanislava Žičkar se zahvali za izkazano zaupanje in poudari,
da pričakuje povezovalno delo vseh članov sveta krajevne skupnosti.
Ad 7
Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
Direktor občinske uprave čestita vsem novoizvoljenim članom sveta, pove, da jim je bila s strani
krajanov zaupana pomembna naloga za dobro delovanje krajevne skupnosti, ki se odraža tudi
preko izvedenih investicij. Pove, da je prva konstitutivna seja formalne narave, ki pa mora biti
izpeljana skladno z veljavno zakonodajo, da se svet krajevne skupnost konstituira in lahko
prične z delovanjem. Direktor pove, da je sodelovanje občine s krajevno skupnostjo velikega
pomena, saj je območje občine Sevnica preveliko, da bi se vse zadeve urejale preko občinske
uprave. Za dobro medsebojno sodelovanje pa je pomemben hiter pretok informacij in usklajeno
sodelovanje krajevne skupnosti in občine. Vsako leto se v prvih mesecih tekočega leta župan s
sodelavci udeleži seje sveta krajevne skupnosti, na kateri se izpostavijo aktualne problematike,
načrtovane tekoče investicije in dolgoročni plani krajevne skupnosti.
Pri vseh investicijah je pomembno medsebojno sodelovanje, tako s finančnega vidika kakor
tudi pri pridobivanju potrebnih soglasij na terenu s strani lastnikov zemljišč, reševanju tekoče
problematike, itd. Pričakovanja pri sestavi proračuna so velika na vseh področjih, vendar
občina ne sme pozabljati na financiranje obveznih nalog (zdravstvo, predšolska in šolska
vzgoja, skrb za starejše, itd), ki se sorazmerno izvajajo na območju celotne občine. Pove, da je
predsedniku in članom sveta na občini nudena strokovna pomoč na področju upravnega in
finančnega poslovanja.
Vsako leto se v prvih mesecih tekočega leta župan s sodelavci udeleži seje sveta krajevne
skupnosti, na kateri se izpostavijo aktualne problematike, načrtovane tekoče investicije in
dolgoročni plani krajevne skupnosti.
Direktor poudari, da je krajevna skupnost temelj razvoja celotne občine in hkrati povezovalni
člen med krajani, društvi in drugimi organizaciji, ki nastopajo v aktivnostih družbenega življenja.
Na strani sveta KS je smiselno sestaviti spisek prioritetnih investicij oz. programov, ki se s
skupnim sodelovanjem postopoma realizirajo v okviru predpisane zakonodaje.
Direktor predstavi naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica.
Zakonodajo so člani sveta prejeli po pošti skupaj z vabilom na 1. sejo.
Naloge:
- upravno poslovanje skladno z uredbo, vhodna in izhodna pošta
- finančno poslovanje (izdajanje naročilnic takoj iz cadisa, tekoče evidentiranje pogodb); po
preteklih izkušnjah je videno, da je KS Sevnica poslovno kredibilni partner do vseh izvajalcev.
- javna naročila (skrb Občine Sevnica); skladno z zakonodajo.
- vzdrževanje cest (tekoče, zimsko vzdrževanje javnih poti); Možnost je izvajanje projektov v
kombinaciji s sredstvi Občine Sevnica.
- vodooskrba (prenos na JP Komunala d.o.o. Sevnica); KS Sevnica ima urejeno. Na ostalih
območjih je opaziti velik napredek glede upravljanja vodovodnih sistemov in zagotavljanjem
zadostne količine vode.

- pokopališka dejavnost (uskladitev odloka z zakonodajo); KS Sevnica ima urejeno Na ostalih
področjih občine Sevnica se bo morala pokopališka dejavnost urediti skladno s predpisano
zakonodajo, ohraniti je potrebno krajevno običajen način izvajanja aktivnosti.
- upravljanje nepremičnin, ki jo določa zakonodaja.
- pomoč društvom (KS Sevnica in urejeno s pravilnikom).

Ad 8
Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2019
Člani sveta so prejeli navodila za pripravo predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za
leto 2019 in Sklep o višini kvote Občine Sevnica pa sklepu župana, ki ostaja enaka kot v
prejšnjem letu, kljub temu, da se je povprečnina na državni ravni povečala. Direktor pove, da je
bila odločitev na strani občine, da se krajevnim skupnostim ne poviša dodeljevanje sredstev,
saj so občine dobile nove naloge pri izvajanju proračuna (plačna politika v javnem sektorju,
normativi pri skrbi za starejše in predšolski vzgoji). Občina Sevnica krajevnim skupnostim
zagotavlja urejanje javnih površin ter zavarovanje premoženja in odgovornosti krajevnih
skupnosti. Krajevne skupnosti morajo predloge finančnih načrtov za leto 2019 izvesti najkasneje
do konca leta 2018. 30. januarja 2019 se bo na redni seji občinskega sveta obravnaval osnutek
proračuna za leto 2019. Sklep o finančnem načrtu je potrebno sprejeti do februarja.
Predsednica predstavi znesek kvote, ki za KS Sevnico znaša 178.487,00 EUR. Na podlagi
izkušenj in iz prejšnjega mandata pove, da je eden zelo velikih odhodkov krajevnega proračuna
izvajanje zimske službe, ki v povprečju znaša 20.000,00 EUR letno Pogodba za izvajanje
zimske službe v sezoni 2018/2019 je podpisana s krovnim izvajalcem Komunala d.o.o. Sevnica,
ki je bilo izbrano preko javnega naročila. Samo delo bodo izvajali štirje dosedanji izvajalci, ki vsa
dela opravljajo z dogovorom s predsednico KS. Predsednica apelira na člane sveta, da potrebe
ljudi in njihove pripombe rešujejo strpno. V nadaljevanju direktor predstavi postopek javnega
naročanja in pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati za izvajanje nalog.
V nadaljevanju predsednica poudari, da je sodelovanje Občine Sevnica na visokem nivoju tako
v administrativnem smislu kot pomoči zaposlenih na strokovnih oddelkih in se zahvali za vso
dano pomoč.
Predsednica članom sveta poda informacijo, da je na območju krajevne skupnosti Sevnica
precej makadamskih cest, zato bo ena od večjih nalog krajevne skupnosti povečati dolžino
asfaltiranih cest.
Društvena dejavnost v krajevni skupnosti predstavlja velik pomen, saj zagotavljajo kvalitetnejšo
raven življenja vseh krajanov. Z razpisom in sprejetim pravilnikom se zagotavlja pravična delitev
sredstev društvom delujočih na območju KS Sevnica, ki jih je 28. Navdušujoč je podatek, da se
opaža velika hvaležnost društev za prejeto pomoč. KS Sevnica je nedavno nazaj prejela
bronasti znak društva borilnih veščin IPPON.
V nadaljevanju člani sveta razpravljajo o določitvi sej sveta KS. Določi se torek ob 19. uri v
letnem času in ob 18.00 uri v zimskem času. Seje se sklicujejo v sejni sobi KS Sevnica na
naslovu Glavni trg 19a. Naslednja seja bo v torek 5. februarja 2019 ob 18.00 uri.
Predsednica članom sveta pove, da se vsako leto izvedeta dve javni naročili. Prvi je zagotoviti
izvajalca za sanacijo asfaltiranih javnih poti, drugi pa se izvede za potrebe navoza gramoza
krajanom za urejevanje javnih poti, ki so še v makadamski izvedbi. Člane sveta prosi, da podajo
informacije potreb krajanov, saj se na podlagi teh sestavi spisek prioritet.

Ad 9
Razno
Direktor predstavi, da je s strani Občine Sevnica, komisije za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja podan poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane nadzornega odbora, komisij
in odborov občinskega sveta, nadzornega sveta JP Plinovod Sevnica in JP Komunala d.o.o.
Sevnica in Občinske volilne komisije. Predlogi se zbirajo do vključno srede, 19. decembra 2018.
Alenka Mirt člane sveta pozove k oddaji obrazcev za obdelavo osebnih podatkov in obrazcev za
izplačilo sejnin.
V nadaljevanju se na predlog predsednice člani sveta osebno predstavijo.
Ob zaključku predsednica pove še nekaj besed o prazniku krajevne skupnosti, ki se obeležuje
vsakoletno prvi petek po 2. maju. V letu 2019 bo organiziran v sodelovanju Občine Sevnica.
Seja je zaključena ob 17.25 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Jožef Žnidarič
Predsedujoči Svetu KS Sevnica

Stanislava Žičkar
Predsednica Sveta KS Sevnica

