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ZAPISNIK

21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 14. 3. 2018 ob 18. uri
v prostorih Krajevne skupnosti 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, višja svetovalka Splošne službe Občine Sevnica.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Žičkar Stanka, predsednica sveta Krajevne skupnosti 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 20. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2017,
4. aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica 2018
5. obravnava prispelih vlog in 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 21. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 20. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 20. redne seje sveta KS Sevnica.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 20. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2017
Predsednica člane sveta seznani z dokumenti zaključnega računa za leto 2017, v katerih je
razvidna realizacija načrtovanega dela.
Župan in direktor povesta, da je nabor oziroma predstavitev vseh izvedenih projektov
preteklega leta zajet v Zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2017. Cilji
občinskega proračuna za preteklo leto doseženi tako v delu zakonskih nalog kot v
investicijskem delu. Poslovno leto je bilo uspešno zaključeno.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Svet se je seznanil z dokumenti zaključnega računa za leto 2017.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica 2018
Predsednica člane sveta krajevne skupnosti seznani s pripravo prireditve ob krajevnem
prazniku, ki bo 4. maja ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Dogovori z nastopajočimi so
vzpostavljeni, prav tako vsa organizacijska in logistična podpora, urejene bodo prijave
prireditve pristojnim institucijam.
Osrednja vsebinska nit bo posvečena Ernestu Kruleju, dramsko uprizoritev bo pripravilo
Društvo TRG Sevnica. Oskar Zoran Zelič pripravlja knjigo o Ernestu Kruleju, z nakupom
dogovorjenega izvoda knjig bi podporo izdaji knjige podala tudi Krajevna skupnost Sevnica,
namenjene pa bodo za protokolarna darila ob različnih pomembnih priložnostih.
Odprt je javni razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS Sevnica za leto 2018. Na
podlagi razpisa bo komisija obravnavala vloge oziroma predloge za dobitnike priznanj
krajevne skupnosti. Odprt je tudi Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so
registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Sevnica za leto 2018.
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.
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Ad 5
Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica izpostavi, da je zimska služba v tej sezoni zelo zahtevna. Pridobivanje poročil je
v teku. Ko bodo obračuni zaključeni, bo jasna tudi kvota sredstev, ki bodo tekom leta lahko
namenjena za investicije. Po obračunu bodo izvedena javna naročila.
Med investicijami s strani Krajevne skupnosti Sevnica bo ureditev Kladnikove ulice v Sevnici,
skupaj z Občino Sevnica, za izvedbo investicije je izbrani izvajalec Komunala d.o.o. Sevnica.
Proračun krajevne skupnosti bo sofinanciral tudi ureditev parkirnih prostorov v sodelovanju z
Občino Sevnica.
Poda informacijo, da je znana odločitev na podlagi javnega naročila za izbor izvajalcev nizkih
gradenj in navzočim predstavi seznam ponudnikov.
Članom sveta predstavi prejete vloge in pobude občanov.
-

Več je vlog za sanacije po zimskih razmerah na cestah, opravljeni bodo ogledi.

-

Podana je vloga krajanke za ureditev javne poti v Lončarjevem Dolu; opravi se ogled.

-

Prejeta je pobuda, naj se ob delih, ki jih bo izvajal Elektro Celje za kabliranje omrežja,
doda tudi kabel za javno razsvetljavo v Florjanski ulici.

-

Prejeta je vloga za sanacijo 300-metrskega odseka javne poti na Žigrskem vrhu,
pravna služba občine Sevnica pripravi odstopne pogodbe, ureditev je načrtovana v
sodelovanju med vložnikom vloge, krajevno skupnostjo in občino.

-

S strani krajanov s Peclja, Orešja in Podgorice je vložena pobuda za popravilo ceste,
z občino se opravi ogled.

-

Podana je vloga za asfaltacijo ceste v Ribnikih, in sicer manjkajočega odseka dolžine
260 metrov dostopne ceste do vseh objektov. Najprej je potrebno urediti lastniška
razmerja.

-

Podana je vloga s strani krajanke iz Drožanjske ulice za ureditev 150-metrskega
odseka ceste, krajevna skupnost lahko sodeluje z zagotovitvijo peska.

-

Krajani so podali pobudo za ureditev mostu pri Leskovšku za Sevnično.

-

Iz Lončarjevega Dola je prejeta pobuda za ureditev na javni poti, prihaja do
posedanja brežin, opravi se ogled z občino.

Skupno strinjanje je, da se počaka do pridobitve končnega zneska stroškov zimske službe,
glede na razpoložljiva sredstva se načrtujejo nadaljnje ureditve in investicije.
Člane sveta predsednica seznani z aktivnostmi v sklopu organizacije čistilnih akcij, pri čemer
sodeluje tudi Krajevna skupnost Sevnica.
Predsednica člane sveta seznani s prejetimi vlogami in prošnjami: za podporo projektu
Kitariada 2018, za pomoč delovanju Vrtca Ciciban Sevnica, za delovanje Kluba malega
nogometa Sevnica, slednje je predsednica napotila k prijavi na objavljeni razpis za dodelitev
sredstev društvom. Seznani jih tudi s prejetimi zahvalami za finančno pomoč, in sicer s strani
KD Godba Sevnica, OŠ Ane Gale Sevnica in KŠTM Sevnica.
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Predsednica članom na vpogled poda publikacijo Društva U3 Sevnica, ki je podalo poročilo v
obliki brošure, ki vsebuje tudi prispevek o delovanju Krajevne skupnosti Sevnica.
Vsa društva poročil o delu še niso podala, potrebno jih bo spodbuditi.
***
Predsedujoča preda besedo županu in direktorju, ki predstavita aktivnosti in načrtovane
projekte na območju krajevne skupnosti Sevnica v letu 2018.
Izpostavita, da je delo s krajevnimi skupnostmi prepleteno, načrtovanja tečejo vzajemno, v
mestni krajevni skupnosti je to zaradi veliko skupno obravnavanih vsebin še posebej izrazito.
Krajevna skupnost dela gospodarno, prioritete so izoblikovane, sodelovanje in kontakti so
dnevni. Poda predstavitev aktivnosti in načrtov po posameznih področjih:
-

-

-

-

V Sevnici se bo pričel projekt izgradnje stadiona. V letu 2018 bo izvedena stabilizacija
terena in nato sledi pridobitev projektne dokumentacije za športni objekt.
V pripravi na izvedbo je obnova sevniškega bazena, ki je star 30 let, gre za tehnično
zelo zahteven projekt.
V načrtu je dograditev Vrtca Ciciban Sevnica zaradi povečanega vpisa in posledično
pomanjkanja prostora. 1. 4. 2018 se odpira dodatni oddelek v enoti Loka pri Zidanem
Mostu.
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je energetsko prenovljena, prav tako
telovadnica. Potrebne so dopolnitve zunanjih površin in igral.
Osnovno šolo Ane Gale Sevnica bo potrebno prenoviti, najprej je potrebno uskladiti
ustreznost prostorov. V NRP občinskega proračuna je vnesena bližnja cestna
povezava na cesti na Dobravo; gre za odsek brez pločnika, ki ne ustreza
standardom.
V izvedbi je urejanje prostorov pod Javnim podjetjem Komunala Sevnica, ki ga je
odkupilo to podjetje; prostor bo namenjen tudi dejavnostim podjetniškega inkubatorja.
Na podlagi uspešno pridobljenih razpisnih sredstev bodo potekala restavratorska dela
na gradu in za sanacijo odra v Kulturni dvorani Sevnica, sofinancer oziroma financer
pri projektih je občina, izvajalec pa je KŠTM Sevnica.
Na Drožanjski cesti bo v aprilu z zaključnimi deli urejeno novo nogometno igrišče z
umetno travo.
V pripravi so predlogi rešitev nadgradnje parkirnih površin na območju Naselja heroja
Maroka Sevnica, pri tem občina sodeluje z Krajevno skupnostjo Sevnica in
upravnikom stanovanj.
Občinski prostorski načrt je v zaključni fazi drugih sprememb in dopolnitev, prihajajo
še končna mnenja. V sprejemanju je nekaj OPPN-jev, ki pa bistveno ne bodo vplivali
na smer prostorskega razvoja v mestu. Načrtovana je širitev območja OLN
Drožanjska cesta.
Urejeno je bilo območje spomenika v središču Sevnice. Občina načrtuje odkupiti
parkirišča pri železniški postaji za nadaljnja urejanja.
V zaključni fazi je izgradnja novega nadvoza v Šmarju, želja je, da obstoječi
nadomestni most ostane z namenom zagotavljanja ločenega kolesarskega prometa
in peš-poti.
Pričel se je projektirati most Log. Gre za velik in obsežen projekt z veliko pozitivnimi
učinki na potek prometa. Za mostom Log je načrtovana ureditev podvoza v Boštanju
pod železniško progo, za tem pa tudi ureditev obstoječega mostu čez Savo.
Celovito usklajen je projekt ureditve Kladnikove ulice, ki bo vključeval tudi obnovo
kanalizacije in vodovoda.
Asfaltiran bo pločnik od HE Boštanj do rondoja pri Lidlu.
Želja je povišati nivo hortikulturnih ureditev v celovito zgodbo, še predvsem v
mestnem središču.
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Občine so bile več let brez večjih razvojnih sredstev. Podpisan je dogovor o razvoju
regij, na podlagi potreb in projektov bo Občina Sevnica del težišča namenila ureditvi
vodooskrbe na območju celotne občine. Večji posegi so predvideni od Sevnice proti
Loki pri Zidanem Mostu; od tega na območju krajevne skupnosti Sevnica za območje
Dobje-Prešna Loka.
V Dogovoru za razvoj regij je tudi projekt nadvoza na Savsko cesto ter sanacija
kanalizacijskih sistemov.
Na Planinski cesti, pod Vrtačo, ob pešpoti ob Savi pri brvi Radna in na Dolnjem
Brezovem je predvidena umestitev javne razsvetljave.
V Lončarjevem Dolu – območje je vključeno v projekt rešitev proti poplavam – je cilj
prenoviti cesto, omogočiti pločnik in javno razsvetljavo.
V občinskem proračunu je tudi sanacija lokalne ceste Krakovo-Križ, del te ceste je
zelo dotrajan.
Direkcija za vode je zavezana k ureditvi poplavne varnosti v Šmarju. Po dokončni
uskladitvi projektne dokumentacije bo sledila izvedba, in sicer na način, da bo občina
nosilec investicije, finančni viri pa bodo zagotovljeni s strani države kot upravljavca
vodotoka. V teku je usklajevanje dokumentacije.
Direkcija RS za ceste izvaja dela na relaciji proti Planini pri Sevnici, v planu je
sanacija ceste Dolnje Brezovo–HE Arto-Blanca, slednja je v planu po uskladitvi
lastniških razmerij z lastniki zemljišč.
Pri Srednji šoli Sevnica je po zgledu območja pod gradom načrtovano manjše
parkirišče za avtodome.
Uredba za plovbo na motorni pogon je v veljavi tudi za območji akumulacijskih jezer
HE Arto-Blanca in HE Krško. Potrebno bo urediti pomole, v usklajevanju so lokacije.
Z vzpostavitvijo optičnih povezav v projektu MAOO (mestno akademsko optično
omrežje) bodo sevniški izobraževalni zavodi pridobili sodobno gigabitno povezavo v
omrežje Arnes in v internet. S tem bodo pridobili možnost uporabe vseh Arnesovih
storitev na najvišjem nivoju.
Nedavno je potekalo srečanje socialno-varnostnega sosveta sevniške občine.
Varnostna situacija je ocenjena kot dobra.
Mladinska dejavnost se izvaja v Mladinskem centru Sevnica. Za še večjo povezanost
sta Občina in KŠTM Sevnica na sestanek povabila mladinska društva.
Predstavi aktivnosti v sklopu revitalizacije Lisce in načrtovane obnove objektov. V
zaključni fazi je rekonstrukcija spodnjih prostorov doma. Skladno z idejo, da Lisca
postane tudi naravoslovno in izobraževalno središče za predšolske in šolske otroke,
bodo ti prenovljeni prostori namenjeni izvajanju naravoslovnih dni, kasneje pa tudi za
dom, namenjen izvajanju dejavnosti centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Usklajevanja za morebitno vključitev v mrežo tovrstnih slovenskih centrov so v teku. V
drugi polovici letošnjega leta občina pričakuje pridobitev gradbenega dovoljenja za
rekonstrukcijo doma, v nadaljevanju sledi izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del
osrednjih prostorov Tončkovega doma. Pridobljeno bo gradbeno dovoljenje za
rušenje depandans, ki v obstoječem stanju niso več primerne za nadaljnji koncept
razvoja Lisce. V letošnjem letu bo Občina Sevnica skupaj s Centrom šolskih in
obšolskih dejavnosti izvedla Raziskovalni tabor Lisca 2018.
V povezavi z aktivnostmi na Lisci je zaradi varnosti želja tako planincev kot kolesarjev
izvesti ločene poti. Občina v pogovorih nastopa kot mediator, ni pa ključni akter, saj
predlogi poti tečejo po zasebnih zemljiščih. Rešitve se še iščejo.
V pripravi je strategija razvoja turizma, ki jo Občina Sevnica in KŠTM Sevnica
pripravljata skupaj s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru.
Ad 6
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica

Članica sveta Martina Dremšak izpostavi potrebo po ureditvi sanacije plazu v Cesarjevi
dolini.
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Hilda Lipovšek predlaga, da se avtobus, ki vozi na relaciji Sevnica-Boštanj, ustavlja tudi pri
trgovini Lidl.
Irena Klenovšek izpostavi, da na Planinski cesti manjka del pločnika in predlaga ureditev.
Predlaga ustrezno ureditev ustrezne peš-poti na relaciji Hraste–pokopališče Sevnica. Člane
sveta opozori tudi na problematiko vnovičnega pokanja pločnika na Hrastih, v razpravi je
izpostavljena problematika globinskih voda na širšem območju, ki povzročajo poškodbe.
Ad 7
Razno
Predsednica seznani člane, da je prireditev Ženska salamiada, katere soorganizator je tudi
Krajevna skupnost Sevnica, lepo uspela.
Vse povabi na prireditev ob prazniku krajevne skupnosti, ki bo 4. maja 2018 ob 18. uri v
Kulturni dvorani Sevnica.
Člane sveta seznani še, da bo naslednja Seja Sveta Krajevne skupnosti Sevnica predvidoma
v drugem tednu meseca aprila.
Seja je bila zaključena ob 20:15.

Zapisala:
Tanja Žibert
Višja svetovalka
Splošne službe Občine Sevnica

Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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