KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 013-0005/2015
ZAPISNIK
3. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 4. 2. 2015, ob 18. uri, v sejni sobi KS Sevnica, NHM 24.
Prisotni člani sveta:
Žičkar Stanka, Grega Vavtar, Silva Močivnik, Severin Jazbec, Irena Klenovšek, Martina
Dremšak, Slavko Salmič, Lea Tuhtar, Ljudmila Hilda Lipovšek, Drago Slukan.
Ostali prisotni:
Roman Peričič – Občina Sevnica,
Dušan Markošek – Občina Sevnica,
Zoran Zelič
Marjetka Flisek – referentka za krajevne skupnosti.
Odsotni: Božidar Groboljšek, opravičeno odstoten.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Stanka Žičkar, predsednica sveta KS Sevnica.
Predsedujoča pozdravi vse prisotne člane sveta in predstavnika Občine Sevnica ter Zorana
Zeliča in prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled sklepov 2. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. Aktivnosti odbora za pripravo praznika KS Sevnica,
4. Odgovori na pobude članov sveta KS,
5. Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
6. Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica,
7. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 10 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: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 2. redne seje sveta z dne 11. 12. 2014
Predsedujoča poda pregled sklepov 2. redne seje sveta.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 2. redno sejo z dne 11. 12. 2014 ni.
Zapisnik 2. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Aktivnosti odbora za pripravo praznika KS Sevnica,
Pred obravnavo 3. točke dnevnega reda predsedujoča predstavi povabljenega Dušana
Markoška, predstavnika Občine Sevnica, ki na kratko predstavi OPPN za ureditev starega
mestnega jedra Sevnice. Gradivo je izdelalo podjetje SAVAPROJEKT d.d. iz Krškega v
januarju 2015 na podlagi opravljenih anket prebivalcev in pregledu prostora. Razlog za
pripravo OPPN je prispevek celoviti revitalizaciji starega mestnega jedra, ki bo omogočala
umeščanje novih objektov, ureditev in naprav:
- dozidava občinskega upravnega objekta,
- rušitev dotrajanega Slomškovega doma in gradnja podzemnih garaž,
- ureditev odprtih površin za mirujoči promet v sklopu občinskega parka,
- ureditev občinskega parka,
- zasnova prometnih povezav ob železniški progi od gostilne Plauštajner do ulice pod
Vrtačo s pripadajočimi podhodi, ob Glavnem trgu ter rešitev ožine regionalne ceste
pri objektu Glavni trg 46,
- zasnova rekreacijskih površin,
- ureditev rečnih pristanov ob Savi,
- ter ureditev komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture.
Za potrebe OPPN so bile izdelane strokovne podlage, ki jih je potrdil Občinski svet januarja
2014.
Predsednica se g. Markošku zahvali za predstavitev in obljubi pomoč pri pripravi mnenj s
strani članov sveta KS
Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor občine Sevnica spregovori o težavi
državne ceste, ki poteka skozi stari del Sevnice, zato so dogovori oteženi. Predstavi
prostorski načrt mostu na Logu, ki bi omogočil prestavitev državne ceste. Projekt bi morala
voditi država, toda zadeve so se ustavile.
Na javni obravnavi in javni razgrnitvi se bodo obravnavala vsa mnenja, ki bodo podana s
strani prebivalcev krajevne skupnosti, zato poziva člane sveta, da podajo svoja mnenja.
Razvije se debata.
V debati so sodelovali ga. Hilda Lipovšek, Silva Močivnik, Irena Klenovšek, Drago Slukan,
Severin Jazbec, Grega Vavtar, Stanka Žičkar.
Hilda predlaga, da se prazne hiše, ki imajo vso potrebno infrastrukturo, obnovijo in zaživijo.
Silva Močivnik pravi, da so pobude občanov premalo upoštevane. G. Perčič pove, da je
osrednja problematika premajhna aktivnost nekaterih krajevnih skupnosti.
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Pri ureditvi starega mestnega jedra predstavlja veliko oviro tudi Zavod za varstvo kulturne
dediščine, ki pri gradnjah postavlja zelo ostre pogoje. Za prenovo starega mestnega jedra je
zahtevan Konzervatorski načrt prenove. Tudi za poslovno dejavnost je težko, saj umiritev
prometa pomeni premalo strank. Zato so nekateri predlagali zaprtje prometa za tovorna in
težka vozila. Ko se bo vzpostavil most na Logu, bo tudi sedanja državna cesta
prekategorizirana.
Predlaga se enosmerna cesta mimo gostilne Vrtovšek, ki pa že s preteklimi predlogi ni
sprejeta s strani krajanov.
Predlaga se tudi tržnica pod kostanji. Išče se idejna rešitev tudi za ta del.
Severin Jazbec odide 17:40.
G. Perčič predstavi že izvedene projekte, na katerih je dokazano, da so realizacije takšnih
projektov dolgotrajne in so pri načrtovanju pomembne dolgoročne usmeritve.
Drago Slukan vzpostavi vprašanji za dve ureditvi in sicer OPPN za ureditev v območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optika Bautin, tržnice in javnega parkirišča ureditev parkirišča
ter OPPN Lidl.
OPPN za ureditev v območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optika Bautin, bodoča tržnica,
bodoča garažna hiša je že sprejet in objavljen v Uradnem listu. Zdravstveni dom je že začel
z izvajanjem projekta. Garažne hiše verjetno še nekaj časa ne bo. Investitor omenjenega
OPPN-ja je občina Sevnica.
OPPN LIDL izdeluje zunanji investitor, ki je sam izbral izvajalca. Izvedena je bila prometna
študija, ki je bila recenzirana. Pomembna pridobitev bo rondo proti Orehovem. Glede
projekta LIDL še niso znane točne informacije, saj občina nima direktnega vpliva na
dogajanje, ker ni investitor predmetnega projekta.
Predsednica članom sveta predlaga, da ji do 25. februarja pisno dostavijo predloge
na OPPN za ureditev starega mestnega jedra. Gradivo bo objavljeno na spletni strani
občine Sevnica, grafični del se članom sveta pošlje po pošti. Za dodatna pojasnila je
dosegljiv tudi g. Markošek Dušan.
Po zaključku predstavitve g. Markošek in g.Perčič odideta.
Seja se nadaljuje po dnevnem redu seje in sicer predstavitev aktivnosti odbora za pripravo
praznika KS Sevnica. Usmeritve glede priprave kulturnega praznika poda povabljeni gost
Zoran Zelič. Praznik KS bi bil navezan na slovenski tabor v Sevnici 2. maja 1869. Slovenski
tabor je predstavljal vseslovensko narodno gibanje, ki je potekalo pod milim nebom in na
katerem so številni zavedni Slovenci zahtevali svoje politične pravice. Zgodovinska vrednota
tabora zasluži tudi današnjo pozornost, zato je 2. maj primeren praznik KS Sevnica.
Predsedujoča predlaga, da bi se kulturni dogodek izvršil v petek 8. maja, saj se datum
sovpada s praznikom dela. Kot kraj dogodka bi bila primerna kulturna dvorana ali grajske
površine Po debati člani sveta podajo pobudo, da bi se za izdelavo grba Krajevne skupnosti
izvedela širše z razpisom natečaja. Povabili bi lahko osnovnošolce in dijake ter slikarja
Zgonca. Za slavnostno obeležitev praznika bi bilo primerno izdelati plakete in podeliti
nagrade zaslužnim krajanom, ki jih v krajevni skupnosti Sevnica ni malo.
V nadaljevanju predsednica seznani člane sveta, da je župan občine Sevnica, g. Srečko
Ocvirk odobril prodajo garažnega prostora. Izkupiček od prodaje se lahko nameni za kulturne
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dejavnosti. Zoran Zelič bo za delovanje na kulturnem področju letos prejel bronasto
Prešernovo plaketo.
Po zaključeni debati na temo praznika KS Sevnica predsednica predlaga, da odbor za
kulturo poda smernice za organizacijo kulturnega programa na sestanku, ki bi bil 11.
februarja 2015 ob 18. uri v prostorih sejne sobe KS Sevnica.
Ad 4
Odgovori na pobude članov sveta KS
Predsednica člane sveta seznani z odgovori na vprašanja in pobude, ki so jih podali na 2.
redni seji sveta KS. Odgovor je v pisni obliki posredoval g. Roman Perčič, vodja oddelka za
okolje in prostor občine Sevnica. Dopis pod št. 092-0011/2015 z dne 3.2.2015 je v prilogi kot
sestavni del zapisnika.
Debata se je odvijala na temo voznega reda, prometne signalizacije in težave zaradi
smetnjakov (NHM od 2 do 5 in NHM 10) v kateri so sodelovali vsi prisotni člani sveta. Podan
je bil predlog, da se vozni red avtobusa objavi v lokalnem časopisu Grajske novice.
Glede varnosti v prometu, katera je bila izpostavljena že na prejšnji seji je podan predlog, da
se na naslednjo sejo povabi komandirja Policijske postaje Sevnica, ki bi predstavil
problematiko prometne varnosti in podal morebitne rešitve ureditve le-te.
Dremšak Martina pove, da so v Lončarjevem dolu dobili prometne znake za omejitev hitrosti
(40 km/uro) in otroci na cesti. Opazila je, da vozniki upoštevajo signalizacijo.
G. Vintarju, ki ima težave z dovozno cesto, bo podan odgovor, da se mu lahko pomaga z
dovozom peska.
Glede problematike smetnjakov bo predsednica še skušala najti ustrezne rešitve.
Ad 5
Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
4. februarja 2015 je predsednica po elektronski pošti prejela dopis Rada Gobca – Občina
Sevnica. G. Rado Gobec je prejel klic g. Leskovšek Alojza, stanujočega na Metnem Vrhu 20,
ki prosi za sanacijo poškodovanega mostu na JP 594100 Planinska – Suhodolčan. Glede na
dejstvo, da je zaradi hudih poškodb na predmetnem mostu potrebno izvesti interventne
ukrepe za vzpostavitev normalne prevoznosti cestišča g. Gobec predlaga, da KS Sevnica
naroči sanacijo povozne površine mostu ter popravilo ograje, Občina Sevnica za zavarovanje
brežine mostu (potrebno je izgraditi krila mostu). Ogled je bil izvršen tudi s Komunalo
Sevnica, ki bo začasno postavila opozorilno signalizacijo za preprečitev padcev v vodo.
Isti dan popoldne je predsednica kontaktirala s Komunalo Sevnica, kjer so ji zagotovili da je
most prevozen, saj so poskrbeli za material in most popravili. Predsednica se strinja s
predlogom, da KS Sevnica naroči sanacijo površine mostu in ograje. Za oceno stroškov in
izvedbo bo zaprosila Komunalo Sevnica.
V nadaljevanju seje predsednica predstavi prispele vloge krajanov:
-

Franc Šibilja iz Florjanske ulice potrebuje gramoz za ohranjanje ceste. Ker v dopisu ni
navedene telefonske številke, mu bo pisno podan odgovor, da mu KS lahko pomaga
z gramozom.

-

Silva Župevc iz Pečja piše o težavah makedamske ceste, ki vodi do njihove
stanovanjske hiše, saj jo vsako večje neurje uniči. Lansko jesen po hudem neurju, si
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je cesto ogledal tudi župan. Ker predmetna makedamska pot ni javna pot, ni v
pristojnosti reševanja krajevne skupnosti. Predlaga se ji, da se s težavo obrne na
pristojne za ceste na Občini Sevnica.
-

Pločnik v Florjanski ulici (dopis Estere Savič Bizjak z dne 16.6.2014). Po debati
predsednica predlaga, da se vzpostavi sodelovanje z Občino in bi našli skupen
dogovor z ga. Bizjak.

-

Prošnje za finančno pomoč: Planinsko društvo Lisca, Klub borilnih veščin Sevnica in
Kolesarsko društvo Sevnica. Odgovor glede dotacije se bo oddal po sprejetju
proračuna Občine Sevnica. Krajevne skupnosti so do sprejetja v začasnem
financiranju.

Predsednica člane sveta seznani z zapisnikom zbora lastnikov garažne hiše NHM
Sevnica.
V decembru je bil prodan avto KS Sevnica, katerega je odkupila Komunala Sevnica za
3.200,00 EUR.
Predsednica se je odločila za manjšanje tekočih stroškov krajevne skupnosti, zato je
odjavila telefonski priključek in internet, saj se ne uporabljata. Sklenila je telefonsko
naročnino oz. paket v vrednosti 10,00 EUR. Glede na premajhno koriščenost pisarne
sedeža KS, so stroški ogrevanja zelo visoki. Interes je pridobiti prostor za uradne ure v
stavbi Občine Sevnica, pisarno KS pa oddati v najem.
Člane sveta povabi na kulturno prireditev, ki jo je organizirala Občina Sevnica in
prireditev ob prazniku KS Boštanj. Predstavi dobitnike priznanj, ki jih podeljuje Zveza
kulturnih društev Sevnica.
Ad 6
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica

Pobude članov sveta:
Silva Močivnik bi rada razjasnila, zakaj se ne da izvesti platojev za smetnjake kot jih
imajo drugi bloki. Direktor Komunale je namreč obljubil celostno rešitev ureditve. Ga.
Klenovšek Irena predlaga, da se vzpostavi komunikacija s Terco, ki je upravljavec
predmetne zadeve.
Po debati predsednica predlaga, da se na naslednjo sejo povabi Roka Petančiča, da bo
podrobneje predstavil organizacijo Sevniškega planinskega maratona, ki se bo odvijal ob
110 obletnici ustanovitve Planinskega društva Lisca Sevnica (veza je prošnja za finančno
pomoč ob dogodku) in direktorja Komunale Sevnica, s katerim se je potrebno dogovoriti
glede vodenja investicij.
Lea Tuhtar pove, da pločniki na Orehovem niso bili spluženi. Predsednica ji odgovori, da
pločnike do table Sevnica čisti Komunala, naprej proti Orehovem pa CGP in naj v bodoče
vsa opažanja glede slabega čiščenja sporoči, da bo lahko urgirala.
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Ad 6
Razno
Predsedujoča se prisotnim zahvali za razpravo.
Seja zaključena ob 20:25 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Stanka Žičkar
Predsednica sveta KS Sevnica
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