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Številka: 0313-0001/2017

ZAPISNIK
17. redne seje Sveta KS Sevnica,
z dne 5. 4. 2017, s pričetkom ob 18. uri
v novih prostorih KS Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica

Prisotni člani sveta:
Stanka Žičkar, Grega Vavtar, Martina Dremšak, Silva Močivnik, Irena Klenovšek, Slavko
Salmič, Ljudmila Lipovšek, Drago Slukan, Severin Jazbec.
Odsotni člani sveta:
Božidar Groboljšek (opr.), Lea Tuhtar (opr.)
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor Občinske uprave Občine Sevnica,
Tanja Žibert, strokovna sodelavka Splošne službe Občine Sevnica.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Žičkar Stanka, predsednica sveta KS Sevnica.
Predsedujoča pozdravi vse prisotne člane sveta ter 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 16. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. pregled in realizacija projektov na območju KS Sevnica,
4. aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica,
5. obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
6. vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
7. 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 17. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 16. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 16. redne seje sveta KS Sevnica. V
zapisniku je zabeležen pregled izvajanjih projektov KS Sevnica, ki je bil sicer opravljen tudi
na terenu. Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 16. redno sejo z dne 22. 2. 2017 ni.
Zapisnik 16. redne seje je potrjen.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Pregled in realizacija projektov na območju KS Sevnica
Predsednica besedo preda županu Srečku Ocvirku, ki predstavi načrtovane projekte na
območju krajevne skupnosti Sevnica.
Župan pojasni, da je nabor oziroma predstavitev vseh izvedenih projektov preteklega leta
zajet v Zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2016. Stalna navada je na
sejah krajevnih skupnosti s strani občine predstaviti aktualno oziroma načrtovano delo. Delo
s krajevnimi skupnostmi je prepleteno, načrtovanja tečejo vzajemno, v mestni krajevni
skupnosti je to zaradi veliko skupno obravnavanih vsebin še posebej izrazito.
•

•

•

•

•

•

•
•

Razpisi za sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti, kmetijstva ter
zdravstvenega varstva in sociale so zaključeni, odprt je še razpis s področja
gospodarstva (do 19. maja 2017).
Na kmečki tržnici v Sevnici je zaradi vse večjega povpraševanja in potreb po večjih
kapacitetah načrtovano urediti del tržnice tudi na parkirišču med banko in cvetličarno,
načrtovana je tudi ureditev sanitarij.
Občina Sevnica financira lokalni prevoz na relaciji od Sevnice do Boštanja, v
dogovorih je uskladitev z medkrajevnimi javnimi prevozi (avtobus, vlak), vse v ideji
načrtovanega integriranega potniškega prometa/uvajanja enotne vozovnice.
Letos bo z namenom ureditve zunanjega družabnega središča v mestu kot
osrednjega prostora, pa tudi z namenom dviga splošne urejenosti mesta, realizirana
ureditev ploščadi ob Kvedrovi cesti z okolico spomenika, predlog je usklajen z ZVKD,
za pričetek projekta so pogoj tudi urejena lastništva predmetnih zemljišč, potreben je
odkup zemljišč.
Za ureditev širšega območja sevniške železniške postaje je pripravljen sporazum za
izdelavo idejne zasnove za parkirišče, tudi umestitev kolesarnice. Skupaj s
Slovenskimi železnicami je območje in vse potrebe potrebno analizirati celovito in
poiskati optimalne rešitve z vključitvijo vseh pogledov, tako lokalne skupnosti kot
Slovenskih železnic.
Nov trend turizma je popotovanje z avtodomi, zato mora tudi sevniško okolje v tem
pogledu zagotavljati konkurenčno ponudbo. Načrtovana je ureditev parkirišča za
avtodome pri Srednji šoli Sevnica, kar je atraktivno tako zaradi urejenega okolja ob
reki kot tudi zaradi bližine hostla oziroma mladinskega hotela. Prav tako je
načrtovana ureditev parkirišča za avtodome na Lisci.
Na območju Ceste na grad je bil odkupljen objekt/zemljišče »Morina« z namenom
ureditve tamkajšnje okolice oziroma pogojev za varnejše odvijanje prometa na cesti.
Podrta je »hiša Tasič«, prostor je rezerviran za bodočo kulturno dvorano.
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Na Savski cesti je dopolnjen zbirni center, občane je potrebno čim bolj aktivno
pozivati k uporabi zbirnega centra in možnosti odlaganja odpadkov neposredno na
center. Razmislek je tudi o širšem delovnem času.
V načrtu za leto 2017 je podaljšanje kraka javne razsvetljave ob cesti od pekarne
Kruhek proti Osnovni šoli Ane Gale Sevnica, ureditev javne razsvetljave od rondoja
pri Lidlu do HE Boštanj, zaradi varnosti pešcev je potrebno urediti ustrezno
razsvetlitev na Glavnem trgu na Gornjem Brezovem, v letu 2018 pa je v načrtu urediti
javno razsvetljavo na Gornjem Brezovem.
Po vzoru dobro sprejete ureditve režima parkiranja z modrimi conami za HTC, v
starem mestnem jedru pri občinski stavbi, parkiriščih na obeh straneh stavbe NLB ter
pred trgovino Izidor v središču Sevnice, bo na tak način tekom letošnjega leta
preurejen tudi režim parkiranja na parkirišču na Glavnem trgu. Namen označitve
območja kratkotrajnega parkiranja je povečanje frekvence uporabe parkirnih mest v
delovnem času in s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč.
Potrebno je dopolniti opremo v fitnesu na prostem ob Savi, ki zelo dobro živi in je lepo
obiskan.
Za potrebe Balinarskega društva Sevnica bo dopolnjeno balinišče v parku ob Savi, in
sicer s postavitvijo objekta/hiške.
Dopolnjujejo se koši za pasje iztrebke, s kinološkim društvom je v usklajevanju
ureditev kinološkega parka/centra za treniranje psov.
Na področju vodooskrbe je bilo v preteklosti veliko investicij, so pa potrebne še
nekatere nadgraditve. Trenutno potekajo aktivnosti za ureditev novega vodnega
zajetja Črete in možnost priključitve do 14 hišnih priključkov na javni vodovodni
sistem.
Zdravstveni dom Sevnica je bil v preteklih letih posodobljen na veliko področjih. Z
načrtovano umestitvijo objekta za potrebe parkiranja v enem delu službenih vozil
zdravstvenega doma, v drugem deli pa za možnosti javnih parkirišč, se bo delno
uredila problematika prezasedenosti parkirišč.
Za prihodnja leta je načrtovan projekt sanacije sevniškega bazena, v letošnjem letu je
načrtovana izdelava projektne dokumentacije.
Športni objekti in površine so redno vzdrževane, na Lisci je trenutno aktualna obnova
igrišča z asfaltacijo.
Postopno od prevzema lastništva teče investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma
na Lisci. Izvedba aktivnosti na Lisci je vključena v projekt Adrion. Občina spodbuja
možnost izvedbe programov CŠOD. Poleti je načrtovana izvedba raziskovalnega
tabora.
Občina skrbi za redno vzdrževanje občinskih cest. V teku oziroma načrtovanju je več
projektov na državnih cestah. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je
objavila javno naročilo k oddaji ponudbe za izvedbo investicije »Rekonstrukcija
nadvoza čez železniško progo Zidani Most–Dobova«, poznanega kot nadvoza
Šmarje. S strani direkcije je v teku tudi pridobivanje zemljišč za potrebe obnove
državne ceste med Dolnjim Brezovim in Blanco. Pričeli so se postopki za prenovo
državne ceste Boštanj–Trebnje v Tržišču, v poletnem času pa je načrtovana tudi
prenova državne ceste na relaciji Breg–Lisce. Med aktualno izvajanimi projekti je
gradnja novega mostu čez Črni potok pri Orehovem. Gradnja nove premostitve čez
Črni potok na regionalni cesti Breg–Sevnica, ki je investicija Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo, bo po planu zaključena do septembra letos. V gradnji je
še vzdrževalna pot ob Savi na relaciji Gobovce-Gornje Brezovo, gradi jo podjetje Infra
d.o.o. Dela bodo predvidoma zaključena maja letos.
Gospodarska aktivnost je močna, veliko podjetij gradi/dopolnjuje obstoječe poslovne
površine, to je zelo pozitivna spodbuda za celotno skupnost.
Plovba na Savi bo odprta od 25. aprila. Podana je pobuda za slično ureditev na
območju HE Vrhovo.
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Občina redno skrb namenja družbenim dejavnostim, programom v šolah in v vrtcih.
Posebna skrb se namenja tudi programom na področju varstva šibkejših. Ureditev
bivalne enote na Kvedrovi cesti je dosegla cilje.

Predsednica besedo preda direktorju Zvonetu Košmerlu, ki nadaljuje s predstavitvijo
načrtovanih projektov na območju krajevne skupnosti Sevnica.
•

•

•
•

Sodelovanje s krajevno skupnostjo je dobro, vseskozi teče dobro sodelovanje in
iskanje najboljših rešitev. Potrebe so vedno večplastne, dosega ciljev pa poteka s
sodelovanjem in prepletom vseh akterjev v prostoru.
Občinski proračun se izvaja skladno z načrti, tekoče se izvajajo obvezne zakonske
naloge, ki so potrebne za urejeno delovanje krajevne skupnosti. Urejeno je
poslovanje javnih zavodov, kakovosten standard javnih služb pomeni ustvarjanje in
negovanje kakovostnih pogojev za bivanje.
Na področju prostorskih zadev je v teku druga dopolnitev oziroma sprememba v letu
2012 sprejetega Občinskega prostorskega načrta, z okrog 1000 pobudami.
V načrtu je širitev zazidalnega območja na Drožanjski cesti s postopkom spremembe
in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta.

Predsednica se zahvali za podano predstavitev, poudari dobro sodelovanje med občino in
krajevno skupnostjo pri izvajanju projektov. Med načrtovanimi skupnimi projekti navede še
ureditev fitnesa za invalide in ureditve pešpoti ob reki Savi. Za tovrstne okoljske ureditve je v
proračunu KS namenjenih 30.000 evrov. Predsednica nato poda besedo članom sveta za
podajo pobud.
Hilda Lipovšek predlaga, da se na območje Glavnega trga oziroma v stari del Sevnice zopet
vrne pošta, vrtec, predlaga tudi umestitev knjigarne. Predlaga ureditev poti od cerkve sv.
Nikolaja do gradu.
Irena Klenovšek poda pobudo za pripravo zasnove celostne prostorske ureditve za območje
Naselja heroja Maroka: parkirišč, otroških igrišč, ekoloških otokov, možnosti skupnih
kotlovnic za morebitno dolgoročno skupno ogrevanje. Glede na gostoto prebivalstva na tem
območju prostor kaže potrebe po celovitem načrtovanju in urejanju. Od občine pričakuje
pobudo za pričetek urejanja stanja parkiranja v naselju, potrebno je reševati celovito, za vse
večstanovanjske stavbe.
Silva Močivnik doda, da je parkiranje ob bloku NHM 10 zelo problematično, potrebno je
poiskati ustrezno celovito rešitev.
Župan pojasni, da funkcijsko zemljišče ni pripisano lastnikom, fond zemljišč je premajhen.
Potrebno je pripraviti idejno zasnovo. Pobuda se osnuje na podlagi izraženega interesa
občanov oziroma lastnikov zemljišč, s strani, ki zazna problem. Vključitev upravnika
stanovanj, krajanov, krajevne skupnosti, občine.
Na podlagi razprave se oblikuje dogovor, da se je problematike potrebno lotiti celovito, v
partnerstvu vseh zgoraj naštetih.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil z realizacijo in stanjem projektov na območju krajevne
skupnosti Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica
Predsednica člane sveta krajevne skupnosti seznani s pripravo prireditve ob krajevnem
prazniku. Dogovori z nastopajočimi (OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Vrtec Ciciban Sevnica) so vzpostavljeni, prav tako vsa organizacijska in logistična podpora,
urejene bodo prijave prireditve pristojnim institucijam.
Scenarij vsebine je pripravljen, v teku je obveščanje, vsa gospodinjstva sevniške krajevne
skupnosti bodo poleg oglasa v Grajskih novicah prejela posamično še letak.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil z aktivnostmi za pripravo praznika KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 5
Aktivnosti pri čistilnih akcijah v KS Sevnica
Predsednica člane sveta seznani z aktivnostmi v sklopu organizacije čistilnih akcij, pri čemer
v aprilskem terminu sodeluje tudi Krajevna skupnost Sevnica. Poda obvestilo Komunale
Sevnica o priporočilih oziroma o načinu pobiranja zbranih odpadkov.
Člane sveta seznani z obvestilom Nacionalnega instituta za javno zdravje o priporočilih za
varno delo ob čistilnih akcijah, napotkih za pravilno ravnanje in odstranjevanje odpadkov ter
o osebni zaščiti in varovalni opremi.
Obvesti tudi o dopisu zavoda KŠTM Sevnica, ki Krajevno skupnost Sevnica obvešča o
lokaciji manjšega črnega odlagališča pod gradom, najdenega ob čistilni akciji zavoda.
Naprošajo za ureditev stanja oziroma obveščanje pristojnih služb.
Člane sveta predsednica seznani z vabilom oziroma ponudbo Turistične zveze občine
Sevnica na tematiko »Smernice v turizmu: primeri dobrih praks«. Pozove k udeležbi ob
morebitnem interesu.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je seznanil z aktivnostmi pri čistilnih akcijah v KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
Predsednica članom poda obvestilo, da je bilo stanje na poslovnem računu KS Sevnica na
dan 31. 12. 2017 v višini 12,67 EUR, sredstva so bila prerazporejena na postavko/konto
18050/412000.
Člane sveta seznani o postopkih oddaje javnih naročil za izvajanje nizkih gradenj glede na
nov Zakon o javnih naročilih.
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Zaključuje se javni razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS Sevnica za leto
2017. Na podlagi razpisa bo komisija obravnavala vloge oziroma predloge za dobitnike
priznanj krajevne skupnosti.
Zaključuje se Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo
na območju Krajevne skupnosti Sevnica za leto 2017. Predsednica predlaga komisijo za
sofinanciranje društev v sestavi Stanka Žičkar, Irena Klenovšek in Drago Slukan. Člani sveta
se soglasno strinjajo s predlogom članov komisije.
Predsednica seznani člane sveta z obvestilom Občine Sevnica o podani pobudi za prepoved
prometa na občinski kategorizirani javni poti JP 594340 Cesta na Grad–glasbena šola.
Pobuda je bila podana na podlagi širšega interesa občanov. Potrebno je naročiti prometne
znake za prepoved prometa na omenjeni poti.
Člane sveta seznani, da je prireditev Ženska salamiada, katere soorganizator je tudi
Krajevna skupnost Sevnica, zelo lepo uspela. Med člani sveta je podana pobuda o
neustreznosti termina prireditve, naj ta ne bo na isti dan kot moška salamiada, prav tako je
vprašljivo enako ime prireditve.
Prejeti sta bili dve vlogi za finančno pomoč za društveno delovanje, in sicer s strani
Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica in Kolesarskega društva Sevnica. Rdeči križ
Sevnica se Krajevni skupnosti Sevnica za izkazano finančno pomoč iskreno zahvaljuje tudi s
pisno zahvalo.
Predsednica člane sveta seznani s prejetimi vlogami in prošnjami.
•

•

•

•

•

Prejeta je bila vloga za pomoč pri odstranitvi starega hleva v Žurkovem dolu, ki stoji
na zasebnem zemljišču. Svetniki so bili mnenja, da je financiranje sanacij na zasebni
lastnini strošek lastnika.
Prejeta je bila vloga za ureditev privatnega objekta objekta na Pečju v smislu
kulturno-etnološke dediščine. Krajevna skupnost nima namenskih sredstev za
podobne programe, je pa objekt v zasebni lasti in bi ga lastnik uporabil v namene
turizma in trženja. Tudi pri tej vlogi so bili svetniki mnenja, da je obnova zasebne
lastnine strošek lastnika.
Podana je bila pobuda za menjavi cestnih robnikov v Prvomajski ulici. Svetniki so bili
mnenja, da se pri ureditvi pomaga, in sicer z nakupom robnikov ali z ureditvijo ceste
po menjavi robnikov, saj je trenutno stanje robnikov in ceste slabo ter kazi podobo
ulice.
Podana je bila pobuda za ureditev ceste na Žabjek, Metni vrh. Cesto je potrebno
prioritetno urediti, saj se po njej vozi dnevno patronažna sestra in zaposleni Centra za
socialno delo v sklopu Pomoči na domu, dostopnost do prebivalcev pa je zelo slaba
in otežkočena.
Izpostavljena je ureditev enega od mostov v Lončarjevem dolu. Pri mostu do
Medveškovih je skala, ki je samo še delno pritrjena na brežino, zato prebivalce skrbi,
da jo bo ob hujšem nalivu odneslo in bo zaradi možne zagozditve v druge mostove
povzročila razlitje vode izven struge. Skalo bi bilo potrebni čim prej odstraniti in urediti
nabrežino.
Ad 6
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica

Član sveta Drago Slukan izpostavi pobudo krajanov Pečja za ureditev poti na relaciji od
Vrtače proti gozdu. Potrebno je preveriti kategorizacijo in morebitne možnosti za ureditev
poti.
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Ad 6
Razno
Ni razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.uri.

Zapisala:
Tanja Žibert
Strokovna sodelavka splošne službe
Občine Sevnica

Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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