ZAPISNIK
9. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 14. 2. 2012, ob 18. uri

Prisotni:
 Prisotnih je 9 članov Sveta KS Sevnica (lista prisotnih je sestavni del zapisnika)
 Srečko Ocvirk, župan
 Robert Kaše, Bojan Kostevc, Alenka Šintler – Občina Sevnica
 Matej Resnik - GVO
Predsednik Sveta KS Sevnica Dejan Kralj pozdravi vse prisotne in poročevalce. Izpostavljen
je predlog, da se vsako leto izvede seja, na kateri se predstavijo projekti za naslednje leto.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda 9. redne seje in imenovanje overitelja
zapisnika,
Dejan Kralj, predsednik: Pri dnevnem redu se izvede menjava 4. in 5. točke dnevnega reda.
Dnevni red je sprejet. Overitelja zapisnika ni več skladno s poslovnikom Občinskega sveta.
Ad 2
Pregled sklepov 8. redne seje sveta z dne 13.12.2011 in potrditev zapisnika,
Dejan Kralj, predsednik: 8. redna seja Sveta KS Sevnica je potekala na kmetiji Jazbec v
Drožanju. Nekateri sklepi so že bili realizirani, nekateri bodo realizirani v kratkem, in sicer:
 kategorizacija javnih poti v KS Sevnica;
 delovanje in sodelovanje KS Sevnica z Občino Sevnica;
 status tajnika KS Sevnica: s 1. marcem 2012 se tajnik zaposli v Javnem podjetju
Komunala Sevnica, a bo kljub temu opravljal določena dela za KS. Imel bo GSM
aparat, prisoten bo v času uradnih ur, koordiniral bo zimsko službo, skrbel bo za
proračunsko postavko investicijsko vzdrževanje javnih poti (popis del, nadzor,
izvajalci) ter sodeloval pri sanaciji kamnoloma.
Predsednik odpre razpravo. Razprave ni.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je potrdil zapisnik 8. redne seje.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predstavitev projektov v občini Sevnica za leto 2012
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica izpostavi okrepitev sodelovanja KS in Občine Sevnica.
Enkrat letno se bo izvajal pregled projektov. Župan predlaga, da v kolikor so vprašanja
postavljena tematsko, se zadeve celovito obravnavajo. V letu 2012 bodo izvedene naslednje
aktivnosti:
 GOŠO: povečanje dostopnosti do elektronskih komunikacij na perifernih
območjih. Pomembno je povezovanje z drugimi projekti (gradnja vodovodov –
Zajčja gora, Drožanje). Gradnja se na območju KS Sevnica prične spomladi.
 Projekt III. faze državne ceste skozi Sevnico od Gasilskega doma Sevnica do
križišča v Drožanjsko cesto (vodovod, javna razsvetljava, pločniki, cestišče).


















Zaključevanje stanovanjske cone na Drožanjski cesti.
Vvodooskrba v Drožanju: v letu 2013 načrt rekonstrukcije iz vodnega vira
Podskalica; s tem bo vodooskrba cenejša in lažja.
Projekt Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju (zaradi usklajenosti z
delovanjem Čistilne naprave Sevnica na Logu), v sklopu katerega bodo sanirane
tudi določene ceste. Projekt je v usklajevanju med JP Komunala Sevnica, KS
Sevnica in Občino Sevnica.
OPN je v fazi pridobivanja končnih soglasij, predviden je sprejem v maju oziroma
juniju 2012.
V Vrtcu v Sevnici deluje 14 oddelkov.
Energetska sanacija OŠ Sava Kladnika Sevnica: dokumentacija je pripravljena,
šola je dovolj velika, potrebna je posodobitve, potrebno je zamenjati azbestno
streho. Občina Sevnica želi za navedene ureditve pridobiti evropska sredstva.
Podpisana je pogodba za nakup zemljišč za atletski stadion. Zagotovljena so
sredstva za pripravo prostorskih aktov za umestitev tega objekta.
Ob Savi je potrebno zaključiti finalne ureditve (večnamenska pot, pot za Taninom
in Stillesom).
Zbirni center za odpadke je posodobljen. Potrebna je ureditev dostopne poti (je v
zasebni lasti).
OPPN Most Log: jutri bo javna obravnava. S tem projektom bo cesta iz
Šmarskega rondoja do križišča na most Log dobila funkcijo občinske ceste.
Projekt Nadvoz v Šmarju je umeščen v leto 2015, v sklopu projekta bi se z
nadvozom izognili enemu križanju ceste z železnico.
Ureditev Sevnične: projekt je pripravljen, pridobljen je sklep Vlade RS, lastniki
zemljišč se strinjajo z rešitvijo problema. Potrebno je počakati na razpis MOP.
Ureditev Vranjskega potoka (v Lončarjevem Dolu) z rekonstrukcijo ceste, pločnik,
javno razsvetljavo in samo ureditvijo potoka je projekt po ureditvi Sevnične.
Ukinjanje nivojskih prehodov je program EU, za tovrstne investicije pričakujemo
evropska sredstva.
Spremenjen bo način odvoza komunalnih odpadkov, in sicer bo odvoz na poziv.

Ljudmila H. Lipovšek:
 Zanima jo, ali se bo sevniška pošta vrnila nazaj v stari del mesta Sevnica.
 Življenje v starem delu Sevnice naj se obnovi predvsem glede na spremembo
statusa ceste skozi Sevnico.
 Hitrost vožnje 50 km/h čez trg je previsoka zaradi preobremenitve trga s
prometom.
 Zanima jo, zakaj so del kostanjev v drevoredu požagali. Meni, da bi lahko ostali
na desni strani gledano proti srednji šoli. Meni, da je območje za Savo neurejeno,
videti je ogromno smeti, za psi ne čisti nihče, moti jo prekomeren hrup ponoči
zaradi divjanja z motorji.
Srečko Ocvirk, župan:
 Z OPPN se bo uredil stari del mesta Sevnica: Slomškov dom je star in
neuporaben, na tem območju je potrebno urediti prostor za banko, pošto ter
parkirne prostore. Videlo se bo, ali se bo investiciji pridružil zunanji investitor.
 Glede ureditev ob Savi pove, da je mnogo že spremenjenega; območje je
zatravljeno, zasajena so drevesa. Glede zbiranja mladih je potrebno pridobiti
informacije kje drugje.
 Cesta skozi Glavni trg bo občinska cesta, ko bo most dejansko zgrajen.
Ljudmila H. Lipovšek: Meni, da so v parku ob postavljenih kamnih potrebne ureditve.
Srečko Ocvirk, župan: Idejna zasnova je izdelana, vključena je vzpostavitev igrišč in
parkovnih površin.

Dejan Kralj, predsednik: Zanima ga, kdaj bo izvedena ureditev parka z baliniščem.
Srečko Ocvirk, župan: Ureditev balinišča bo izvedena postopoma. Z balinarskim društvom je
usklajena velikost površine in način, kako naj se površina utrdi. Z ureditvijo bodo nadaljevali
balinarji sami.
Ljudmila H. Lipovšek: Izpostavi vprašanje, kako preprečiti motorizirano vožnjo po nasipu, saj
to ni dirkališče.
Srečko Ocvirk, župan: Meni, da je potrebno poiskati ustrezno rešitev tega problema. Mladim
vsega ne smemo preprečiti in prepovedati.
Marjan Imperl: Zanima ga, ali bodo na parkiriščih pred Zdravstvenim domom Sevnica in za
HTC Sevnica uvedene zapornice.
Srečko Ocvirk, župan: Gre za ideje in fazno usklajevanje; o tej tematiki je že bila izvedena
razprava. Ideja je, da se del parkirišča zapre in parkiranje uredi proti plačilu v dopoldanskem
času; eno uro bi bilo parkiranje zastonj. S tovrstno ureditvijo bi se zagotovila večja frekvenca
prometa.
Marjan Imperl: Zanima ga, kje bodo potem parkirali zaposleni.
Srečko Ocvirk, župan: Parkirišč v Sevnici je kar veliko. Parkirišče Trupejeva rampa je
polovično zasedeno. Praksa omejitve parkiranja v drugih občinah je dobra. Režim pred ZD
Sevnica bo specifičen.
Silva Močivnik: Izpostavi vprašanje, kako bo s parkiranjem v NHM, saj bodo potem ta
parkirišča polna in lastniki stanovanj tam ne bodo mogli več parkirati.
Srečko Ocvirk, župan: Potrebno bo razmisliti, da lastniki stanovanj s fondom zgradijo
dodatna parkirišča.
Dejan Kralj, predsednik: Meni, da če bodo lastniki stanovanj gradili parkirišča, jih bodo želeli
zase in bo problem, če bodo tam parkirale stranke. Meni, da je rešitev v izgradnji garažne
hiše.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil s projekti za leto 2012 in načrtovanimi projekti za
nadaljnja leta.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Projekt širokopasovnega omrežja v KS Sevnica
Bojan Kostevc: Projekt širokopasovnega omrežja obsega okrog 400 kilometrov glavnih
vodov, od tega je narejenega že skoraj polovica. Zaradi zime so se dela ustavila na Blanci.
Del projekta je zgrajen tudi na območju KS Sevnica (Zajčja gora). Na območju KS Sevnica
bo položenih okrog 50 kilometrov optičnega kabla. Sredstva za projekt so bila pridobljena s
strani EU in države. Naloga KS je, da o projektu obvesti krajane; poda pozitiven pristop k
izvedbi projekta in k sodelovanju pri projektu. Posamezniki plačajo 192 evrov za individualno
priključitev (vključno z omarico). Pri izgradnji se sodeluje s KS, Komunalo. Krajani bodo pred
samo gradnjo dobili obvestila. Za gradnjo na območju KS Sevnica je odgovoren Matej
Resnik iz GVO.

Dejan Kralj, predsednik: Projekt se bo izvajal v kombinaciji z drugimi projekti, predvsem z
izgradnjo vodovodov. Projekt ni nevaren, ni sevanj. Svetniki morajo odigrati svojo vlogo; in
sicer je potreben pregled dosedanjih vodov in posredovanje informacij izvajalcu ali Bojanu
Kostevcu. Projekt bo dostopen na sedežu KS, možen bo vpogled v vsebino projekta.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil s projektom gradnje odprtega širokopasovnega
omrežja v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog kategorizacije cest v KS Sevnica
Dejan Kralj, predsednik: Pove, da se na tej seji spremembe ne bodo obravnavale. Gradivo
bodo svetniki lahko pregledali in o njem razpravljali na naslednji seji.
Robert Kaše: Gre za kategorizacijo občinskih cest; lokalnih cest in javnih poti. Zadnje
spremembe so bile leta 2005. Danes ima Občina letalske posnetke, kjer je razviden potek
cest. 23. 12. 2011 so vse krajevne skupnosti prejele gradivo v obravnavo. Tabela, ki so jo
prejeli, je seznam javnih poti, ki jih vzdržuje KS. S predstavniki KS so se zadeve individualno
pregledale, za KS Sevnica je to izvedel tajnik Vinko Radišek. Javne ceste so ceste, kjer se
promet ne sme omejevati; občine, država pa so ceste dolžne vzdrževati. Rok za podajo
mnenj na prejeto gradivo, to je 16.1., je že potekel. Pripravljene spremembe se posredujejo
na državo, nato pa se pripravi odlok, ki ga sprejme občinski svet. Za sedanjo ureditev
kategorizacije so postavljeni kriteriji, in sicer javna pot mora voditi do stalno naseljene hiše in
ne do zidanice ter da javna pot ni krajša od 50m.
Dejan Kralj, predsednik: Predlaga, da se slepi odcep le do enega stanovalca ne kategorizira
kot javna pot, saj je tu pod vprašanj strošek investiranja v cesto in njeno vzdrževanje. Kako
se rešujejo zadeve glede lastništva, saj je ogromno cest po privatnem zemljišču, npr. javna
pot čez sadovnjak na hrastih, ki je last sklada kmetijskih zemljišč, zanima ga, kdo bo uredil
cesto.
Robert Kaše: Javnih poti po privatnih zemljiščih je 387 km. Lastništvo cestišč je velik
problem, še posebej, ker je kategorizacija cest po privatnih zemljiščih neustavna.
Dejan Kralj, predsednik: Zanima ga sprememba kategorizacije javne poti Florjanska – Pečje
in Florjanska – Vrtača v lokalno cesto.
Robert Kaše: predlog te spremembe je že bil posredovan na državo, a je le-ta to spremembo
zavrnila. Predlog za spremembo kategorizacije javne poti skozi Pečje je že vključena v
predlogu. Pot skozi sadovnjak ni kategorizirana, investicijo v cesto bo financirala Občina.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil s kategorizacijo cest. Svet KS Sevnica bo na naslednji
seji obravnaval pripombe in jih posredoval na Občino Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Zaključni račun KS Sevnica
Dejan Kralj, predsednik: Realizacijo poslovanja KS Sevnica so svetniki prejeli z vabilom.
Sredstva za KS Sevnica so bila z rebalansom zmanjšana na 290.224 EUR. V gradivu je
napaka pri postavki 13051 investicijsko vzdrževanje in gradnja cest, konto parkirišče pri
cerkvi, zneski so pravilni, indeks pa je pravilen 93%.
Predsednik odpre razpravo. Razprave ni.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je sprejel zaključni račun KS Sevnica za leto 2011 v predpisani obliki.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Razno
Dejan Kralj, predsednik:
- Odbor za pripravo praznika KS Sevnica se do danes še ni sestal, sestanek bo
predvidoma zadnji teden v mesecu marcu;
- Brezplačna gledališča predstava za krajane Občine bo 23.3. KŠTM bo poskrbel za
izvedbo, plakate in vstopnice. Na voljo so tri predstave, in sicer društva Vrhovo z
naslovom Hrup za odrom, društvo iz Brestanice z naslovom Pacient v Čakalnici in
društva iz Leskovca z naslovom zbudi se Katka. Predlaga igro Hrup za odrom. Vsak
svetnik KS Sevnica lahko vzame le dve vstopnici;
- V začetku aprila bo verjetno organizirana čistilna akcija. KS Sevnica ni do sedaj o
poteku akcije dobila nobene informacije;
- KS je ponovno prejela ponudbo g. Pavliča za postavitev električnega omrežja na
sevniškem pokopališču. Predlaga, da se pridobi konkretna ponudba.
- Potrebno je zamenjati računalnik za KS Sevnica.
- KS Sevnica ima v lasti avto, dve garaži in pisarno. Potrebno je razmisliti, kako naprej
gospodariti z lastnino.
- KS Sevnica vedno zamudi s predlogi za občinska priznanja. Predlaga, da se do
majske seje pripravijo predlogi.
Seja je bila končana ob 20:22.

Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

Dejan Kralj
predsednik Sveta KS Sevnica

