KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0012/2019
Datum: 18. december 2019
Zapisnik
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 16.12.2019 ob 18. uri
na Turistični kmetiji Jazbec
(Drožanje 13, 8290 Sevnica)
Prisotni člani sveta:
Stanka Žičkar, Tanja Novšak, Irena Klenovšek, Jože Žnidarič, Miran Grubenšek, Martina
Kolman, Grega Vavtar, Rudolf Jazbinšek, Severin Jazbec, Darja Pompe
Odsotni člani sveta:
Božidar Groboljšek (opr.).
Ostali prisotni:
Alenka Mirt, Občina Sevnica
Marjeta Flisek, Občina Sevnica
Neža Nemec, Občina Sevnica
Mitja Udovč, Komunala Sevnica
Matjaž Kelnerič, Komunala Sevnica
Andrej Prijatelj
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Stanka Žičkar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica.

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednica uvodoma pozdravi člane sveta. Predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda v
razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled sklepov 6. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
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:
1

Svet je sprejel predlagani dnevni red za 7. redno sejo Sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
2. Pregled sklepov 6. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsednica poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 6. redne seje Sveta KS Sevnica.
SKLEP:
Člani sveta KS Sevnica potrjujejo zapisnik 5. redne seje.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
3. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica člane sveta obvesti o prejeti pobudi za podajo predlogov za podelitev Prešernovih
plaket in priznanj, ki jih podeljuje Zveza kulturnih društev ob kulturnem prazniku, 8. februarja.
Slavnostna podelitev bo 7. februarja 2020, rok za oddajo predlogov je do srede, 8. januarja
2020. Predsednica člane sveta seznani s pogoji, ki jih mora predlagani kandidat izpolnjevati
ter jih pozove k podaji predlogov.
Nadalje predsednica člane sveta obvesti o okrasitvi Kladnikove ulice v Sevnici, ki je rezultat
dobrega sodelovanja krajank in krajanov.
Ob 18.05 se pridruži Andrej Prijatelj.
Ob 18.05 se pridruži Darja Pompe.
Predsednica nadalje člane sveta obvesti o štirih prispelih vlogah in sicer je Svet KS Sevnica
prejel vlogo društva borilnih veščin IPPON Sevnica za donacijo za božično-novoletno obdaritev
otrok članov, prejel je vlogo Vrtca Ciciban Sevnica za donacijo za sofinanciranje plavalnega
tečaja in izleta v Kekčevo deželo, prejel je vlogo društva Sožitje Sevnica za donacijo za
božično-novoletno obdaritev članov društva in vlogo Karin Gošek, atletinje, za sponzorstvo.
Predsednica izpostavi, da je bil na eni izmed preteklih sej sprejet sklep, da se bodo preostala
proračunska sredstva Sveta KS Sevnica ob koncu leta smiselno razdelila.
Individualna vloga Karin Gošek skladno s pravilnikom ne more biti obravnavana, zato jo člani
sveta zavrnejo.
Predsednica povabi k razpravi glede ustrezne razdelitve sredstev glede na ostale tri prejete
vloge. Ker je Vrtec Ciciban Sevnica javna ustanova in ima tudi druge vire financiranja, predlaga
razdelitev sredstev po načelu 100,00 EUR za vrtec in razdelitev preostale vsote sredstev
enakovredno med obe društvi.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je sprejel sklep o razdelitvi preostalih proračunskih sredstev, to je
890,00 EUR po naslednjem načelu: 100,00 EUR prejme vrtec Ciciban Sevnica, 395 EUR
prejme društvo IPPN Sevnica, 395 EUR prejme društvo Sožitje Sevnica.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
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Predsednica člane sveta skladno z dogovorom na pretekli seji obvesti glede javnih naročil.
Skladno s sprejetim proračunom je 147.800 EUR sredstev na postavki upravljanje in tekoče
vzdrževanje cest, v kar je vključeno javno naročilo za gramoz in tampon za sanacijo javnih
poti, stroški zimske službe, stroški asfaltacij in plomb, stroški, ki nastanejo ob morebitnih
izrednih dogodkih, ureditev pločnikov investicije in nabava prometnih znakov.
Predsednica člane sveta povabi k razpravi.
Darja Pompe vpraša, če so sredstva namenjena tudi nabavi prometnih ogledal. Predsednica
jo obvesti, da bodo ogledala nabavljena po potrebi v sklopu nabave prometnih znakov.
Miran Grubenšek izpostavi ureditev ceste čez Hraste, kjer bi bila primerna postavitev cestne
razsvetljave. Predsednica poudari da KS Sevnica nima več pristojnosti za postavitev cestne
razsvetljave, zato predlaga vlogo, naslovljeno na Občino Sevnica, ki bo posredovana
upravljalcu cestne razsvetljave, to je Komunali Sevnica.
Nadalje predsednica članom sveta predlaga, da se ustrezno načrtuje večja donacija za nakup
gasilskega vozila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sevnica in sicer v dveh proračunskih
obdobjih. Irena Klenovšek predlaga, da se v vsakem proračunskem letu nameni 5000,00 EUR
za nakup gasilskega vozila. Predsednica predlaga, da članom sveta KS Sevnica na eni izmed
naslednjih sej predsednik PGD Sevnica predstavi finančni načrt nakupa gasilskega vozila.
Predsednica nato člane sveta seznani še s prejeto zahvalo Grajskega lutkovnega gledališča
Sevnica in prejetim poročilom društva IPPON Sevnica.
Predsednica člane sveta še obvesti, da so postopki za izbor izvajalca zimske službe zaključeni
in da je vse pripravljeno na morebitne zimske razmere. Gradbena dela na območju Drožanjske
ceste, kjer poteka izgradnja pločnika, pa bodo zaključena do konca leta 2019.
Dodatne razprave ni

4. Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Miran Grubenšek: treba je raziskati možnosti za dodatno osvetlitev spomenika NOB pri
Železniški postaji Sevnica.

5. Razno

Predsednica članom sveta KS Sevnica pojasni, zakaj so bili na sejo vabljeni gostje in prisotne
povabi k besedi.
Besedo dobi Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica, ki izpostavi, da Krajevno skupnost
Sevnica in Komunalo Sevnica povezujejo teme, ki se dotikajo vsakdanjega življenja krajank in
krajanov. Izpostavi, da Komunala Sevnica tako kot Krajevna skupnost Sevnica prejema
predloge in pobude, katere se trudi pri svojem delu upoštevati v največji meri.
Predsednica sveta KS Sevnica se zahvali gostom za sodelovanje, prav tako se zahvali članom
sveta za sodelovanje. Poudari, da leto 2019 ocenjuje kot dobro in izpostavi, da je potrebno
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stremeti k enakomernem razvoju celotnega območja Krajevne skupnosti Sevnica, ki ne obsega
samo mesta Sevnica, temveč tudi druge kraje.

Seja je bila zaključena ob 18:35.

Zapisala:
Neža Nemec
Občina Sevnica

Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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