KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0004/2018
ZAPISNIK
23. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica, z dne 26.9.2018,
s pričetkom ob 18. uri, v prostorih KS Sevnica, Glavni trg 19 a.
Prisotni člani sveta:
Žičkar Stanka, Dremšak Martina, Slukan Drago, Tuhtar Lea, Severin Jazbec, Ljudmila
Lipovšek, Irena Klenovšek, Grega Vavtar.
Ostali prisotni:
Flisek Marjetka – referentka za krajevne skupnosti,
Odsotni:
Silva Močivnik (opr.),
Slavko Salmič (opr.),
Božidar Grobojšek (opr.).
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 22. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja,
4. vprašanja in pobude članov KS Sevnica,
5. razno.
Ob začetku seje je prisotnih 8 (od 11) članov sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 23. redno sejo sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled sklepov 22. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 22. redne seje sveta KS Sevnica.
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Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 22. redno sejo z dne 18.4.2018 ni,
zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Obravnava prispelih vlog – aktualna dogajanja
Predsedujoča predstavi članom sveta prispele vloge, dopise in pobude:
-

-

-

-

-

Na javni poti pri Medvešek Prešna Loka je na plazovitem terenu že več let plaz, ki
počasi vleče cesto nad njim in jo ne glede na vsakoletno popravljanje teh poškodb
vsakič znova poškoduje. Sanacija tega plazu je prevelik strošek za proračun KS
Sevnica. KS sanira površinske poškodbe v sklopu sredstev namenjenih za globinske
sanacije. Pri Občini Sevnica je naročeno geološko geomehansko poročilo zaradi
strokovnih podlog za dolgoročno sanacijo plazišča.
Predsednica je bila na sestanku pri županu na katerem je potekal pogovor glede
organizacije praznika KS Sevnica v letu 2019. V letu 2019 se obeležuje 150 letnica
sevniškega tabora, zato se bo praznovanje praznika KS združilo z dogodkom v
sodelovanju krajevne skupnosti in Občine Sevnica.
Predsednica člane sveta seznani, da je potekalo obveščanje krajanov, imetnikov
lastnikov zemljišč, na katerih je bilo opažena rast ambrozije. Podana so jim bila
navodila o pravilnem odstranjevanju škodljive rastline. Poleg tega so bili obveščeni
tudi lastniki zemljišč, ki ne spoštujejo Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in
urejanju prometa v Občini Sevnica, 54 člen, ki govori o obveznostih urejevanja in
vzdrževanja nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali dele cest ali javne površine:
»Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne
površine so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati tako, da so urejenega
videza, da morebitno drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne
razraščajo na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni smeti ali
drugih odpadkov ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti
sosednjih površin.
Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR«.
Na temo ambrozije bo 27.9.2018 potekalo predavanje, saj je nujno osveščanje
krajanov in pravnih subjektov, ki morajo ustrezno reševati problem razraščanja na
lastninskih površinah. Za čiščenje javnih površin skrbi podjetje Komunala d.o.o.
Ob osnovni šoli Sevnica je z ureditvijo talne prometne signalizacije in postavitvijo
fizičnih ovir posrbljeno za večjo varnost otrok. V preteklosti je bilo opaziti nepravilno
ustavljanje voznikov v okolici šole, ki so tako otroke izpostavljali nevarnosti v cestnem
prometu.
V sodelovanju občine in Komunale Sevnica je v teh dneh potekala saditev dreves na
dveh frekventnih mestnih lokacijah (ob regionalni cesti skozi Sevnico proti železniški
postaji in na parkirišču za HTC).
V času med sejama je prispelo nekaj vlog društev in krajanov. Prošnje za srečelov so
bile poslane s strani PGD Primož, Vaška skupnost Šmarčna in Gasilska enota
Šmarčna, PGD Studenec. Za pomoč pri organizaciji 16. tradicionalnega
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mednarodnega veteranskega rokometnega turnirja Sevnica 2018 je bila prejeta
prošnja s srani Veteranskega rokometnega kluba Sevnica OldHANDsi. Predsednica
pove, da je v imenu sveta KS Sevnica prispevala majice, strgala in kemične
svinčnike.
Na sedež KS Sevnica so bile prejete zahvale (KŠTM, Salezijanski mladinski center,
Grajsko lutkovno gledališče, Društvo za osteoporozo Posavje). S strani Kluba borilnih
veščin je bilo prejeto poročilo o namenski porabi sredstev, ki so jih prejeli na razpisu.
Globinske sanacije javnih poti na območju KS Sevnica so v teku.
Ko je predsednica izpostavila ponovne poškodbe oz. plazenje terena na cesti, ki vodi
iz Hrast v Drožanjsko ulico, je med člani sveta potekala razprava, kako dolgoročno
rešiti težave na predmetnem odseku. V planu je zaradi varnosti pešcev predvideno
površinska sanacija terena, v nadaljevanju je potrebno Občini Sevnica predstaviti
pobudo, da se izdela geomehansko poročilo in predvidi projekt za trajno sanacijo
terena.
Vloga Remih Sonja, Žigrski Vrh – ureditev odseka 100 m (pripravo terena financira
sama, pesek prispeva KS, asfaltacija Občina). Predvidena realizacija v letu 2018.
Vloga Bec Pavla, pod Sv. Rokom – ureditev odseka 80 m (pripravo terena financira
sama, pesek prispeva KS, asfaltacija Občina). Predvidena realizacija v letu 2018.
Na vlogo Vene Pavla glede ureditve ceste in asfaltacije dostopne poti oz. ureditve
priključka od glavne ceste proti cerkvi do Sv. Roka, ki je bila podana na Občino
Sevnica, je KS Sevnica v vednost prejela odgovor, da ta odsek ni kategoriziran kot
lokalna cesta ali javna pot, temveč je opredeljena kot javno dobro, del poti poteka v
zasebnem zemljišču. Po razpravi članov sveta se predlaga, da se predmetni odsek
uredi v sodelovanju predlagatelja, predstavnikom župnije, krajevne skupnosti in
Občine Sevnica.
Prošnja Marjan Metelko – ureditev križišča na Pečju – narejen terenski ogled →
križišče v slabem stanju; ureditev se predvidi v letu 2019 po predhodni dopolnitvi
vodovodne in elektro infrastrukture.
Ureditev parkirnih prostorov v KS Sevnica je v teku. Iz sredstev krajevnega proračuna
se bo delno financiral parkirni prostor pri Taborniškem domu in v Naselju heroja
Maroka.
Od pekarne Kruhek proti OŠ Ana Gale je v proračunu Občine Sevnica predvidena
ureditev pločnika. Izveden bo sestanek z lastniki zemljišč zaradi odstopa potrebnih
zemljišč.
Vloga Milan Varlec – ureditev JP 954491 cca 150 m (cesta je razpokana,
odvodnjavanje ni primerno izvedeno). Po razpravi so člani sveta sklepčni, da se
predmetni odsek predvidi v finančnem načrtu KS za naslednje leto.
S strani predstavnika Občine Sevnica, Oddelek za okolje in prostor je bila podana
pobuda za izgradnjo pločnika v Drožanjski ulici ob stanovanjski hiši Perc.
Predsednica je naredila terenski ogled, ureditve pločnikov, ki so smiselni bi se po
mestu Sevnica planirale v prihodnjem letu, s sodelovanjem občine Sevnica.
Javna pot Kušarca do stanovanjskega objekta Žurkov Dol 10 a →po narejenem
ogledu terena ugotovljeno, da je cesta v izmeri cca 200 m v zelo slabem stanju, prav
tako obcestni svet. V razpravi članov sveta, ki poteka v smeri odgovornosti tako na
strani sveta krajevne skupnosti in krajanov samih do javne infrastrukture, se poda
pobuda, da krajani uredijo in očistijo obcestni svet že zaradi lažjega izvajanja zimske
službe, krajevna skupnost pa poskrbi, da se v letu 2018 uredi vsaj del cestišča iz
naslova sanacij javnih poti na območju KS Sevnica.
Izpostavi se vloga Maček Mateje (vloga prejeta v letu 2017) – ureditev
makadamskega odseka javne poti → ureditev predmetne poti se poda v finančni
načrt KS Sevnica za leto 2019 v sofinanciranju Občine Sevnica.
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Ureditev Kladnikove ulice je v zaključni fazi (zgrajene so škarpe, asfaltacija je
predvidena v sredini oktobra). Glede posodobitve kanalizacijskega omrežja je bil
izveden terenski ogled.
Ad 4
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica

Predsednica v nadaljevanju povabi člane sveta, da podajo pobude oziroma morebitna
vprašanja.
Severin Jazbec sprašuje kako je z asfaltacijo JP Grm – Jalovec, ki je bila predvidena že v
preteklih finančnih načrtih KS Sevnica. Predsednica pove, da je težava v terenu, ker plazi,
zato je potrebno predhodno preveriti vse okoliščine, da se zagotovi kakovosten projekt za
izvedbo.
Člani sveta se na pobudo Severina Jazbeca strinjajo, da se strokovnim službam Občine
Sevnica predlaga postavitev kontejnerja ali manjšega objekta, ki bi služil kot garderoba
vadečim nogometašem ob nogometnem igrišču v Drožanjski ulici.
Drago Slukan poda vprašanje v kakšni fazi je izgradnja stadiona. Opaženo je, da je zgrajena
škarpa počena.
Tina Dremšak pove, da bo v Lončarjevem Dolu v sredo, 03.10.2018 z lastniki zasebnih
zemljišč ob trasi potekala predstavitev projekta ureditve cestne infrastrukture od avtobusne
postaje do trgovine Ajda v dolžini cca 150m. V načrtu je ureditev cestišča ter pločnika z javni
razsvetljavo.


18.46 Severin Jazbec zapusti sejo. Prisotnih 7 članov sveta KS.

V nadaljevanju na pobudo Tine Dremšak glede umiritve prometa v Lončarjev Dolu med člani
sveta poteka razprava. Predlaga se postavitev zvočnih ovir, table »Vi vozite«, montažne
ležeče policaje.
Hilda Lipovšek poda pobude, da se uredi pešpot do gradu od cerkve, oživitev Miklavževega
sejma in prvomajske budnice na trgu. Če bi se izrazil interes med mladimi, podaja pobudo
oživitve taborništva v Sevnici.
Irena Klenovšek poda pobudo, da se uredi asfaltacija makadamskega parkirišča v Naselju
heroja Maroka.
Seja se zaključi ob 19.05 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek

Stanka Žičkar
Predsednica sveta KS Sevnica
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