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Številka: 0313-0004/2018
Datum: 14. november 2018

Zapisnik
24. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 23. 10. 2018 ob 18. uri
v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica
(Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica)

Prisotni člani sveta:
Stanka Žičkar, Irena Klenovšek, Silva Močivnik, Grega Vavtar, Božidar Groboljšek, Martina
Dremšak, Drago Slukan .
Odsotni člani sveta:
Lea Tuhtar (opr.), Slavno

Salmič

(opr.), Ljudmila Hilda Lipovšek (opr.), Severin Jazbec (opr.).

Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo
Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe

Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Stanka Žičkar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica.

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča uvodoma pozdravi
v razpravo in potrditev.

člane

sveta. Predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda

Predlog dnevnega reda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled sklepov 23. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
predstavitev celovitega urejanja železniške postaje v Sevnici,
obravnava prispelih vlog in seznanitev z aktualnimi dogajanji,
vprašanja in pobude članov Sveta KS Sevnica,
razno.

Ob začetku
sklepčen.

seje je prisotnih 7 ( od 11) članov Sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je

SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 24. redno sejo Sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, O proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
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2. Pregled sklepov 23. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 23. redne seje Sveta KS Sevnica.
Nadaljnje razprave ni.

SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 23. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 7 za , O proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.

3. Predstavitev celovitega urejanja železniške postaje v Sevnici

Predsednica pozdravi župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka ter višjega svetovalca za
ceste in infrastrukturo Roberta Kašeta . Preda jima besedo z namenom predstavitve
celovitega urejanja železniške postaje v Sevnici, ki se z namenom pridobitve povratnih
informacij in oblikovanja širšega konsenza predstavi tudi na seji Občinskega sveta Občine
Sevnica dne 24. oktobra 2018. Sledi predstavitev s povzetki:
Opredeljeno območje načrtovanega urejanja obsega približno 1O ha površin, od nadvoza
regionalne ceste nad železniško progo v Šmarju do nivojskega prehoda lokalne ceste pri
Stillesu , v ožjem središču novega dela Sevnice. Območje zajema kilometer dolg odsek
glavne železniške proge, št. 1O d.m .-Dobova-Ljubljana, od katere se odcepi enotirna
regionalna proga, št. 81 Sevnica-Trebnje, ter trije industrijski tiri za potrebe industrije na
Savski cesti.
Na območju je locirana postajna zgradba, parkirne površine, skladišča ter ostale ureditve in
naprave s spremljevalnimi objekti v lasti oziroma upravljanju Slovenskih železnic.
Občina Sevnica je na osnovi prispevkov Urbanistično-planerske delavnice Sevnica iz junija
2012 in Izhodišč za urejanje območja železniškega vozlišča v Sevnici iz julija 2013, ki jih je
podprl tudi Sektor za železnice pri Direktoratu za infrastrukturo na Ministrstvu za
infrastrukturo, v januarju 2017 s SŽ-lnfrastruktura d. o. o. podpisala Sporazum o izvedbi
skupnega naročila idejne zasnove za ureditev območja železniške postaje Sevnica.

Gre za veliko območje z veliko različnimi interesi in dejavnostmi, stanje
zadovoljivo, s prepoznanimi sledečimi problematikami:
Občina

območja

ni pa

neustreznost prometnih povezav centra mesta z industrijskim in poslovnim območjem
na drugi strani železniške proge,
pomanjkanje in neurejenost parkirišč ,
neustrezna varnost pešcev pri prečkanju območja železniških tirov,
nefunkcionalnost in zanemarjenost obstoječih skladiščnih površin,
neizkoriščenost razpoložljivega poslovnega prostora in zastarelost objektov,
prometno-tehnična neurejenost cestnih povezav na območju in
splošna ureditvena zanemarjenost velikega kompleksa v urbanem centru .
Sevnica se zavzema za celovit pristop k obravnavi

območja

na naslednjih

izhodiščih :

- izvedbo novega izven-nivojskega prehoda na reg . žel. progi na Savski cesti pri
Taninu ter gradnjo novega izven-nivojskega križanja na območju obstoječega
nivojskega prehoda pri Stillesu, ki se ukinja na osnovi inšpekcijskih odločb ,
- pridobitev novih parkirnih površin z rekonstrukcijo obstoječih oz. gradnjo garažne hiše
na lokaciji sedanjih skladišč ,
- posodobitev železniške postaje z ureditvijo varnega dostopa potnikov na perone,
- integracija železniške in avtobusne postaje v enoten kompleks,
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gradnja sodobnega prekladalno-skladiščnega centra na
površin z navezavo na industrijsko območje na Savski cesti,
oblikovna in urbanistična ureditev območja .

območju

razpoložljivih

Podjetje Savaprojekt d. d. iz Krškega je izdelal Koncept ureditve območja železniške postaje
Sevnica, ki predstavlja strokovno podlago, s katero Občina Sevnica vstopa v sodelovanje z
Ministrstvom za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami za namen ureditve obravnavanega
območja s ciljem doseganja optimalnih rešitev tako za državno infrastrukturo kot razvoj in
funkcioniranje lokalne skupnosti in gospodarstva. Cilj je, da v skladu z idejnim konceptom
vsak od akterjev usklajeno načrtuje ureditve.
Vzporedno s navedenimi strateškimi potekajo tudi konkretne pripravljalne aktivnosti za
rekonstrukcijo odseka lokalne Kvedrove ceste med sedanjo avtobusno in železniško postajo,
ki zajemajo ureditev parkirišča in umestitev novega avtobusnega postajališča v bližino
železniške postaje ter obnove vodov, pločnika, javne razsvetljave ter mejnih površin, v
pripravi pa je tudi projektna dokumentacija in pridobivanje zemljišč za gradnjo nadvoza na
Savski cesti pri Taninu.
Po predstavitvi koncepta je bilo iz razprave članov sveta razbrati, da ga podpirajo ter želijo,
da se aktivnosti za njegovo realizacijo nadaljujejo. Podane so pobude oziroma vprašanja
glede načrtovanja tranzitnega prometa skozi mesto, v povezavi s tem pa tudi glede
realizacije projekta izgradnje mostu na Logu.
Gostujoča

župan Srečko Ocvirk in višji svetovalec za ceste in infrastrukturo Robert Kaše
predstavita delovno gradivo projekta za most Log, ki je v fazi projektiranja za izvedbo.
Investitor projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.
Predsednica se zahvali za podano predstavitev, prav tako se v imenu sveta županu s
sodelavci zahvali za dobro sodelovanje tekom celotnega mandata.
SKLEP:
Svet se je seznanil s predstavitvijo koncepta celovitega urejanja železniške postaje v
Sevnici. Koncept podpirajo, prav tako aktivnosti za njegovo realizacijo.
Izid glasovanja: 7 za, O proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.

4. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica izpostavi dve pobudi članov Občinskega sveta Občine Sevnica Majde Jazbec in
Tomaža Lisca. Sanacija dela odseka ceste na Ostrešje (Žurkov Dol) je izvedena. Opravljen
je bil ogled ceste proti Škovcu. Mnenje sveta je, da bi bila ureditev smiselna, ni pa prioritetna.
S strani KŠTM je bila na občino Sevnica podana pobuda za ureditev varovalne jeklene
ograje ob cesti na grad tako, da bi se menjala obstoječa jeklena z okolju primernejšo, leseno.
Pobuda je sicer na mestu, vendar za proračun KS Sevnica žal ni prioritetna.
Predsednica seznani člane sveta, da je projekt ureditve Kladnikove ulice pred zaključkom .
Potrebno pa bo ureditve nadaljevati tudi v smeri mimo Osnovne šole Ane Gale Sevnica, kjer
bo potrebno za umestitev pločnika pridobiti usklajena mnenja lastnikov zemljišč preko sklica
skupnega sestanka.
KŠTM Sevnica je organiziral srečanje z društvi s predstavitvijo možnosti sodelovanja pri
pridobivanju sredstev iz različnih shem v partnerstvu med krajevno skupnostjo in zavodom .
Predsednica se je srečanja udeležila.
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Prejeta je bila vloga za popravilo opornega zidu pri objektu Jeler, cesta se v sodelovanju s
Komunalo d.o.o. Sevnica povrne v prvotno stanje.
Odprtih je nekaj vlog za finančno pomoč s strani društev, in sicer s strani Mladinskega sveta
Občine Sevnica, Društva za preprečevanje osteoporoze in Rdečega križa Sevnica. Sredstva
se odobrijo glede na razpoložljivost ob zaključku finančnega leta.
Prejeta je bila vloga za sanacijo 1300-metrskega odseka ceste do objekta šunta v Podgorici.
Ker gre za zapuščeno kmetijo oziroma na tem naslovu nihče ne živi , ureditev ceste zaenkrat
ni prioritetna.
Ureditve parkirnih mest v Naselju heroja Maroka v letošnjem letu ne bodo izvedene v skladu
z načrtovanimi, iz razlogov nedorečenih usklajevanj s strani lastnikov stanovanj. Izvedejo se
ureditve skladno z zmožnostmi in usklajenimi soglasji, v nadaljevanju pa je potrebno sklicati
sestanek z upravljavcem objektov za uskladitev nadaljnjih urejanj te problematike.
Prejeta je bila vloga za ureditev 90-metrskega odseka ceste 0avna pot) do objekta Romih ,
Žigrski Vrh , z namenom zagotovitve dostopnosti. Cesta se bo skladno s potrebami uredila v
skupnem sodelovanju lastnika, KS in občine. KS Sevnica bo zagotovila sredstva za tampon
in prevoz le-tega, lastniki bodo investirali v pripravo ceste do asfaltacije, občina pa bo
zagotovila sredstva za asfaltiranje. Priprava do asfaltiranja bo končana še v oktobru.
Za izvajanje zimske službe je bilo izvedeno javno naročilo, oddana ocenjena vrednost je bila
povprečje treh preteklih zimskih sezon, in sicer 20 tisoč evrov. Dopolnjene so bile evidence
odsekov. Zimsko službo na javnih poteh v upravljanju Krajevne skupnosti Sevnica bo izvajalo
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Javno

naročilo

dobave tampona je bilo realizirano , globinske sanacije so v teku.

Predsednica predstavi odprte vloge za ureditve, za realizacijo katerih ni bilo predvidenih
sredstev oziroma glede na širše potrebe okolja še niso bile prioritetne: ureditev ceste v
Podgorici (objekt Brvar), asfaltacija ceste v Lončarjevem Dolu (do objekta Požun), asfaltacija
ceste v Žigrskem Vrhu (objekt Mlinarič), ureditev ceste v Žurkovem Dolu do objekta Varlec,
ureditev škarpe pri objektu Zalokar na Kidričevi ulici v Sevnici, sanacija dovozne poti v
Ribnikih pri objektu Drstvenšek, utrditev ceste Prešna Loka, Lončarjev Dol (Košorok, Grilc),
zaščitna ograja v Žurkovem Dolu, ureditev ceste do objekta Mateja Maček v Lončarjevem
dolu , ureditev ceste na Pečju. Nadaljevati je potrebno z aktivnostmi za ureditev ploščadi pri
Glasbeni šoli Sevnica in z aktivnostmi z nadkritjem prostora pri mrliški vežici na pokopališču
v Sevnici.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je obravnaval prispele vloge in aktualna dogajanja.
Izid glasovanja: 7 za, O proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.

5. Vprašanja in pobude

Ni izpostavljenih vprašanj in pobud

članov

članov

Sveta KS Sevnica

Sveta Krajevne skupnosti Sevnica.

6. Razno

Predsednica se zahvali članom sveta za dobro sodelovanje, člani sveta pa predsednici za
dobro vodenje sveta. Strinjajo se, da je bilo delo sveta uspešno, dobro so bile opravljene
redne naloge, realiziranih pa veliko izboljšav na različnih področjih .
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Zadnja seja tega sklica bo 15. novembra 2018 na Kmetiji Jazbec v Drožanju.

Seja je bila

zaklj~čena

ob 20:10.

Zapisala:

.\

Tanja Žibert
višja svetovalka splošne službe

Stanka Žičkar
predsednica Sveta
_ Krajevne skupnosti Sevnica
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