KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0012/2019
Datum: 30. april 2019
Zapisnik
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 2. 4. 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, Irena Klenovšek, Miran
Grubenšek, Tanja Novšak, Grega Vavtar, Rudolf Jazbinšek
Odsotni člani sveta:
Severin Jazbec in Božidar Groboljšek (opr.)
Ostali prisotni:
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled sklepov 2. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2018,
seznanitev s pripravo in objavo javnih razpisov za leto 2019,
aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica 2019,
imenovanja delovnih komisij,
obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja,
vprašanja in pobude članov Sveta KS Sevnica,
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 3. 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:
Člani sveta KS Sevnica potrjujejo zapisnik 2. redne seje.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2018
Predsednica Sveta KS Sevnica Stanka Žičkar predstavi posamezne postavke zaključnega
računa za leto 2018. Člane sveta povabi k podaji vprašanj. Zanimajo jih stroški zimske
službe, ki pa jih zaradi še neizstavljenega računa s strani izvajalca ni moč opredeliti.
Nadaljnje razprave oziroma vprašanj ni.
SKLEP:
Svet se je seznanil z dokumenti zaključnega računa za leto 2018.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
4. Seznanitev s pripravo in objavo javnih razpisov za leto 2019
Predsednica člane sveta seznani, da sta odprta dva javna razpisa, in sicer javni razpis za
sofinanciranje dejavnosti društev v KS Sevnica za leto 2019 in javni razpis za zbiranje
predlogov za dobitnike priznanj KS Sevnica za leto 2019.
Predstavi vsebino in vse druge informacije v povezavi z izvedbo obeh razpisov. Glede
razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev izpostavi, da se vsako leto prijavlja več društev.
Glede razpisa za priznanja je dogovor, da se za izbor oblikuje komisija, ki bo obravnavala
prejete predloge, sklep o izboru pa se opravi preko dopisne seje Sveta KS.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil s pripravo in objavo javnih razpisov za leto 2019.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

5. Aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica 2019
Predsednica članom sveta predstavi vse aktivnosti v povezavi s pripravo na slovesno
obeležitev 150. obletnice tabora v Sevnici, v sklopu katere bo krajevni praznik obeležila tudi
KS Sevnica. Prireditev bo 10. maja 2019 v Športnem domu Sevnica, obogatena s
slavnostnim nagovorom, podelitvijo priznanj KS Sevnica, glasbenim programom, vsebinsko
vezana na častitljivo obletnico tabora. Organizatorji dogodka so Občina Sevnica, Krajevna
skupnost Sevnica in KŠTM Sevnica.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil z aktivnostmi za pripravo praznika KS Sevnica 2019.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
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6. Imenovanja delovnih komisij
Člani sveta na podlagi razprave oblikujejo predlog za imenovanje delovnih komisij:


Odbor za pripravo praznika in protokol: Stanka Žičkar, Tanja Novšak, Jožef Žnidarič,
Martina Kolman in Darja Pompe.



Komisija za podelitev priznanj: Stanka Žičkar, Božidar Groboljšek, Rudolf Jazbinšek.



Komisija za področje sofinanciranja dejavnosti društev: Stanka Žičkar, Irena
Klenovšek, Grega Vavtar.

SKLEP:
Svet KS Sevnica je imenoval zgoraj navedene komisije z zgoraj navedenimi člani.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
7. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica člane sveta seznani s prejeto vlogo za kategorizacijo dostopne poti na območju
Ceste na Dobravo; vloga je bila naslovljena tudi na Oddelek za okolje in prostor Občine
Sevnica.
Člane sveta seznani, da je Občina Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalcev nizkih
gradenj za vse krajevne skupnosti in občino z rokom prijave do 2. aprila.
Člani sveta se strinjajo, da pisno obveščanje glede izplačila sejnin kot doslej ni potrebno.
Članom sveta preda povzetek terenskega sestanka, namenjenega načrtovani ureditvi ceste
in pločnika od pekarne Kruhek do Osnovne šole Ane Gale Sevnica. Ugotovitve sestanka so,
da je odsek potrebno celovito obnoviti, vključno z odvodnjavanjem, kanalizacijo, opornimi
zidovi in drugim. Lastniki predlagajo ureditev po vzoru Kladnikove ulice, v ta namen so
pripravljeni odstopiti zemljišča, ne strinjajo pa se z eventualno ureditvijo enosmernega
prometa. Člani sveta predlagajo, naj svoje mnenje glede ureditve prometa poda tudi občinski
SPV, sami pa se soglasno strinjajo, da je zaradi zagotovitve varnosti otrok cilj ureditev
enosmerne ulice.
SKLEP:
Svet KS Sevnica zastopa stališče, da se na relaciji od pekarne Kruhek do Osnovne
šole Ane Gale Sevnica uredi enosmerni promet, razlogi za to pa so: zagotovitev
prometne varnosti otrok (neposredna bližina šole); ekonomski razlogi (za enosmerni
promet je cesta dovolj široka); skrajšanje časa izvedbe, saj v primeru enosmernega
prometa pridobivanje soglasij ne bo potrebno.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Predsednica člane sveta seznani s pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
industrijske cone Ines Sevnica (ZN 31).
Člane sveta seznani z opravljenim popisom predmetnih sredstev KS Sevnica. Izpostavi
igrišče na Orehovem. Člani sveta opravijo razpravo glede upravljanja športnih objektov in
površin. Soglasno se strinjajo, da se upravljanje v celoti preda na občino oziroma KŠTM
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Sevnica kot javni zavod, vključevanje krajevne skupnosti pa naj se izvršuje glede na potrebe
po morebitnem investicijskem vzdrževanju.
Člani sveta so seznanjeni z objavo raziskovalnega poročila »Položaj mladih v občini
Sevnica« v sklopu priprave strategije za mlade v občini Sevnica.
Seznanijo se z uvedbo oblike poslovanja, da naročilnice za opravljanje storitev izdaja občina
na podlagi pobude oziroma natančne opredelitve s strani krajevnih skupnosti.
Predsednica člane sveta seznani s problematično situacijo na javni poti proti Orešju zaradi
nesoglasja med lastniki sosednjih zemljišč.
Podano je pojasnilo glede stanja dogovorov med stanovalci za ureditev parkirišč v Naselju
heroja Maroka. Cilj je pričeti pri možnih enostavnejših rešitvah. V pripravi je projekt; namen je
urediti parkirišče pri igrišču za zagotovitev 25 novih parkirnih mest; opredeli se umestitev
mreže na igrišču.
V nadaljevanju predsednica seznani člane sveta s prejetimi novimi vlogami.
Prejeta je bila pobuda za pometanje ceste na relaciji proti Podgorici. Predsednica pojasni
sistem pometanja po dogovorjenem redu (prioriteta so nevarni odseki, rondoji, mesto
Sevnica ...).
Članica sveta Irena Klenovšek poda tudi pobudo za pometanje ceste na relaciji Zajčja gora.
Prejeta je bila pobuda za postavitev avtobusnega postajališča na odcepu za Dobje; pobuda
je bila podana tudi na Občino Sevnica. Za isto avtobusno postajališče je tudi KS Sevnica že
v lanski jeseni poslala pobudo na Občino Sevnica.
Prejeta je bila pobuda za postavitev table; na relaciji ceste med Zajčjo goro in Ledino.
Prejeta je bila tudi pobuda za sanacijo ceste na relaciji Škovec, gre za ureditev v sklopu
cestnih sanacij.
Na KS Sevnica je bila naslovljena prošnja za finančno pomoč za izvedbo Vejžde žura 2019,
ki bo na igrišču pred Športnim domom Sevnica dne 18. maja 2019. Dodeli se sklep o
sofinanciranju v višini 200 evrov.
Predsednica člane sveta seznani s prejetimi poročili društev o namenski porabi sredstev.
Članom sveta preda zahvalo Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica.
V nadaljevanju obravnavajo načrtovane investicije na cestni infrastrukturi. Javni razpis za
globinske sanacije bo izveden po 20. aprilu. Za dobavo gramoza bo namenjenih okrog 20
tisoč evrov. Načrtovane ureditve so: sanacija Škovec–Orešje, asfaltacija Lončarjev Dol,
asfaltacija Žigrski Vrh, pločniki v mestu Sevnica (mimo DU Sevnica in v Drožanjski ulici).
Za ogled se predlaga možnost ureditve zaščitne ograje Podgorica–Cerje.
Še enkrat so člani sveta pregledali prejete in nerešene pobude iz prejšnjega mandata in se
strinjali, da se pobudi za menjavo varovalne ograje na relaciji ceste na Grad Sevnica ne
odobri, ker ograja ni poškodovana, gre samo za problem z vidika estetike. Ne odobri se tudi
vloge za asfaltacijo ceste na relaciji Podgorica; gre za dostop do nenaseljenega objekta.
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8. Vprašanja in pobude članov Sveta KS Sevnica
Miran Grubenšek preda pobudo krajana iz Žurkovega Dola za pregled možnosti priključitve
na javni vodovod. Člane sveta povabi na turnir Društva borilnih veščin Ippon Sevnica za
pokal Krajevne skupnosti Sevnica dne 18. maja 2019.
Tanja Novšak poda predlog za ureditev pešpoti od sevniške cerkve do gradu.
Rudolf Jazbinšek predlaga sanacijo ceste na Ledino zaradi dotrajanosti cestišča. Predlaga
tudi postavitev ekološkega otoka na Ledini.
Jožef Žnidarič opozori, da je pri asfaltacijah potrebna pozornost glede kakovosti asfalta.
Martina Kolman predlaga ureditev dopolnilne table v Žabjeku z označitvijo hišnih številk, saj
se del naselja nanaša na Metni Vrh. Opozori na problematiko parkiranja pri enoti Kekec
Vrtca Ciciban Sevnica, predlaga uvedbo modre cone, predlaga tudi nakup igrač in ureditev
igral za to enoto vrtca. Naproša za informacije glede ureditve javnega vodovoda Metni Vrh–
Drožanje.
Darja Pompe predlaga umestitev varovalne ograje na Pokojnem Vrhu, od novega
vodohrana. Ugotovi se, da spada to področje v drugo krajevno skupnost.
Darja Pompe opozori na problematiko odlaganja smeti ob glavni cesti pri odcepu za Črete.
Potrebno bi bilo urediti opozorilo, da je odlaganje smeti tam prepovedano.

9. Razno
Predsednica člane sveta seznani z izvedbo čistilnih akcij in problematiko odstranjevanja
ambrozije.
Seja je bila zaključena ob 20:20.

Zapisala:
Tanja Žibert
višja svetovalka splošne službe
Občine Sevnica

Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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