KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0012/2019
Datum: 12. marec 2020
Zapisnik
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 25.2.2020 ob 18. uri
v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica
(Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica)
Prisotni člani sveta:
Stanka Žičkar, Tanja Novšak, Irena Klenovšek, Jože Žnidarič, Miran Grubenšek, Grega
Vavtar, Rudolf Jazbinšek, Darja Pompe, Božidar Groboljšek
Odsotni člani sveta:
Martina Kolman, Severin Jazbec (opr.).
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave Občine Sevnica
Neža Nemec, Občina Sevnica
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Stanka Žičkar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica.
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednica uvodoma pozdravi člane sveta. Predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda v
razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov 7. redne seje sveta in potrditev zapisnika,
3. pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020 (predstavitev
župana Občine Sevnica),
4. seznanitev z dokumenti in potrditev Zaključnega računa za leto 2019,
5. aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica 2020,
6. obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja,
7. vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica,
8. razno.
Ob začetku seje je prisotnih 9 (od 11) članov Sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je
sklepčen.
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SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 8. redno sejo Sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
2. Pregled sklepov 7. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsednica poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 7. redne seje Sveta KS Sevnica.
SKLEP:
Člani sveta KS Sevnica potrjujejo zapisnik 7. redne seje.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020 (predstavitev
župana Občine Sevnica)
Predsednica preda besedo županu Občine Sevnica Srečku Ocvirku. Župan pozdravi člane
sveta in predstavi smernice delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2020 po
točkah:
Ob 18.05 se pridruži Darja Pompe.
-

osnovne šole in vrtci v Sevnici:
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je bila pred časom ustrezno energetsko
sanirana, v načrtu so še nekatere manjše sanacije notranjih prostorov šole.
Vrtec Sevnica je postal premajhen glede na število otrok, ki so v čakalni vrsti, katerih
je skoraj za 2 oddelka. Zato je Občina Sevnica pristopila k iskanju rešitev, načrtuje
dograditev vrtca v letošnjem letu.
Iščejo se tudi rešitve za ureditev šole Ana Gale. Učenci šole so v za njih neprimernem
objektu. Predlog Občine Sevnica za rešitev te problematike bo predstavljen članom
občinskega sveta.

-

priprava OPPN Hrasti:
Občina Sevnica izvaja ureditve prostorskih aktov na območju Hrast, kjer je predvidena
gradnja infrastrukture, ki bi nagrajevala potrebe starejših na področju dolgotrajne
oskrbe in hkrati omogočila rešitve za predšolsko oziroma šolsko vzgojo. Rešitve bodo
odvisne tudi od ekonomskih analiz in odločitev, ki jih bo sprejel Občinski svet Občine
Sevnica.

Ob 18.10 se pridruži Rudolf Jazbinšek.
Geološke raziskave na območju Hrast se opravljajo. Poraja se tudi vprašanje načina
rabe obstoječega doma upokojencev v centru mesta Sevnica, ki bi lahko postal dnevni
varstveni center. Župan še izpostavi, da zakonodaja na področju dolgotrajne oskrbe še
ni ustrezno urejena, posledično ni ustreznega vira financiranja . Občina Sevnica ne želi
zgolj pasivno spremljati problematike, temveč aktivno pristopiti k reševanju v okviru
svojih pristojnosti in možnosti.
-

območje Železniške postaje Sevnica:
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Direkcija za infrastrukturo trenutno izvaja anketo o hrupu na območju Sevnice. Aktiven
je tudi projekt urejanja treh železniških postaj – Litije, Krškega in Sevnice, ki ga izvajajo
Slovenske železnice.
V prvi polovici leta 2020 Občina Sevnica načrtuje ureditev mirujočega prometa na
celotnem območju mesta Sevnica, tudi na parkirišču na Kvedrovi cesti.
-

nadvoz Šmarje:
izziv tega projekta je dejstvo, da je pri izvajanju prisotnih veliko deležnikov, zato je
usklajevanje dolgotrajno.

-

gradnja parkirišča na območju Vrtače:
projekt je v pripravi, zemljišče je v fazi pridobivanja.

-

ureditev Sevnične:
Direkcija za vode RS je nosilec ureditev vodotokov na celotnem območju države.
Občina Sevnica je pred dvema letoma naročila novelacijo projekta, sedaj pa je
podpisala tudi sporazum z DRSV. Projekt ureditve struge Sevnične je vreden okoli 3
milijone evrov za ureditev v dveh fazah. Prva faza bo potekala na območju
Taborniškega mostu, druga faza pa na območju Industrijske cone Ines. V maju se
pričakuje začetek izvajanja del. Občina Sevnica se z DRSV dogovarja za realizacijo
ureditve Vranskega potoka na območju Lončarjevega dola.
Irena Klenovšek: kako je z ureditvijo pločnikov ob cesti pri zadnjih hišah iz smeri od
Sevnice proti Planini pri Sevnici? Župan odgovori, da v prvi fazi izgradnja pločnika ni
načrtovana, saj Občina Sevnica ni dobila soglasij lastnikov zemljišč.

-

urejanje kanalizacije in vodooskrba:
predvidenih je precej ureditev kanalizacije. Pri vodooskrbi pa ima precejšnjo vlogo
izražen interes občank in občanov za ureditev.

-

Tončkov dom na Lisci:
poteka prenova, ponudnik bo izbran v kratkem.

-

Stadion:
Občina Sevnica bo v kratkem prejela predloge za sanacijo. Izvedba sanacije bo
potekala premišljeno in z vključevanjem več različnih strokovnjakov.

-

Konzervatorski načrt starega mestnega jedra:
načrtovano je bilo podiranje t.i. Kreglove hiše, vendar Občina Sevnica na javnem
posvetu za ta korak ni dobila podpore.

-

Kavarna na Gradu Sevnica:
Dogovori z najemnikom tečejo, kavarna bo odprta v kratkem.

Predsednica preda besedo direktorju Občinske uprave Občine Sevnica. Direktor pove, da
tekoče delo občinske uprave poteka tekoče. Nadalje izpostavi, da je pomembno zavedanje,
da občinski proračun zagotavlja delovanje javnih služb. Družbeno in družabno življenje v
Sevnici je zelo bogato, delež proračuna je temu primerno vezan na Krajevno skupnost
Sevnica, na delovanje javnega zavoda KŠTM Sevnica, knjižnico ipd. Direktor opiše še nekaj
aktivnosti, ki so v izvajanju oziroma se bodo izvedle:
-

Rekonstrukcija Prvomajske ceste pri Bautinu:
izvedba rekonstrukcije tega odseka se bo pričela v letošnjem letu.
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-

po participativnem proračunu bo potekale ureditve: spomenik na glavnem trgu, dostop
do pešpoti ob Savi za trgovino Lidl, mladinski center.
v okviru evropskih projektov bo potekala ureditev prostorov v Trškem dvorcu, kjer se
trenutno nahaja arhiv. Arhiv Občine Sevnica bo preseljen v Loko. Obnovljeni poslovni
prostori bodo za reprezentančne namene in za turistično informacijski center (TIC).

-

Na Bazenu Sevnica potekajo zaključna dela.

-

Strelišče na Radni:
upravljalec strelišča je Strelsko društvo Sevnica. Strelišče je potrebno. Amortizacija za
hrup je mogoča, s primerno najemnino in postavitvijo protihrupnih ograj.

-

cesta Drožanje:
načrtovana je preplastitev od Sotoškovih do Drožanjskega mosta.

Predsednica se obema zahvali za podrobno predstavitev in doda, da Krajevna skupnost
Sevnica želi prispevati k ureditvam, zato vsako leto sodeluje pri občinskih projektih.
Župan izpostavi še temo hortikulturnih ureditev na javnih površinah v mestu. Prostovoljnega in
samoiniciativnega urejanja obcestnih javnih površin, ki ga izvajajo občani, je vedno manj. Ob
sprehajalni poti ob Savi bodo zasajena nova drevesa. Pri hortikulturnih ureditvah Občina
Sevnica išče ravnovesje, torej da se podrta drevesa nadomestijo z novimi.
Irena Klenovšek: kako je z ureditvijo nadstreška na pokopališču in z ureditvijo parkirišča na
območju Naselja heroja Maroka.
Župan odgovori, da so bile ideje za ureditev nadstreška že izražene, da pa je končni cilj
estetska in funkcionalna ureditev. Glede ureditve parkirišč v NHM poudari, da je ravnovesje
med zelenimi površinami in parkirnimi prostori v blokovskih naseljih zelo pomembno.
Problematika pomanjkanja parkirišč na tem območju je v fazi reševanja.
Tanja Novšak: Bo parkirišče pod Vrtačo imelo status modre cone?
Župan odgovori, da je preuranjeno za podrobnosti, ker je projekt še v nastajanju.
Sledi razprava o plačljivih parkiriščih. Predsednica izpostavi, da je potreben razmislek ali bodo
ta parkirišča plačljiva ali ne. Župan poudari, da je parkiranje v neposredni bližini cilja poti
boniteta. Načrtovanje poteka tudi v smeri mehkega spreminjanja navad in spodbujanja peš
hoje – krajših razdalj. Direktor doda, da je način zagotavljanja parkirišč predmet širše družbene
razprave in ne stvar odločitev majhnega števila posameznikov. Pri tem je treba upoštevati tudi,
da javni prevoz na območju sevniške občine zaradi razpršene poselitve ne bo rešil izzivov in
da bo moralo biti načrtovanje ureditve mesta v prihodnosti z mislijo na avtomobile. Župan doda
še, da je šolski avtobusni prevoz zaseden zgolj 50 %, ker so bili šolarji prijavljeni, v resnici pa
jih v šolo z osebnimi avtomobili vozijo starši.
Rudolf Jazbinšek: kakšne so prioritete ureditev lokalnih cest?
Župan odgovori, da je težava v podhranjenosti sredstev, posledično je potrebno sprejeti
kompromise in določiti ali bodo sredstva namenjena na primer delovanju vrtca ali obnovi cest.
Stanka Žičkar: Poslovni prostori Borovo in Mercator, ki so prazni, nezasedeni. Kako je s tem?
Župan odgovori, da pravna služba Občine Sevnica že tri leta išče rešitve. Trenutno se Občina
Sevnica z Borovim dogovarja za podpis parcelacije. Predstavnik Mercatorja pa glede poslovnih
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prostorov, katerih cena je 400 tisoč evrov, vztraja na podpisu konkurenčne klavzule z
namenom, da na tem območju ne bi bila tržnica. V zvezi s tem poslovnim prostorom v tem
trenutku ni konkretne rešitve.
Župan še izpostavi temo Območnega združenja Rdečega križa Sevnica, ki je društvo. Občina
Sevnica temu društvu omogoča brezplačen najem prostora, bi bil pa nakup prostorov v
vrednosti 150 tisoč evrov za eno društvo neustrezno ravnanje. Občina Sevnica se hkrati
zaveda potreb tega društva in išče rešitve.
Župan v zaključku predstavitev smernic delovanja Občine Sevnica izpostavi še, da bi občina
v primeru primerno visokih povprečnin lahko realizirala veliko več projektov.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Člani sveta KS Sevnica so se seznanili s smernicami delovanja občine v proračunskem
obdobju 2020.
19.27: Župan in direktor občinske uprave zapustita sejo
4. seznanitev z dokumenti in potrditev Zaključnega računa za leto 2019
Predsednica predstavi zaključno poročilo. Namensko so bila porabljena vsa sredstva v
proračunu, o načrtovanju porabe v 2020 pa so člani sveta že razpravljali na eni izmed preteklih
sej.
SKLEP:
Člani sveta KS Sevnica so se seznanili z dokumenti in potrditev Zaključnega računa za
leto 2019.
5. aktivnosti za pripravo praznika KS Sevnica 2020
Predsednica predlaga, da se pričnejo priprave na praznik krajevne skupnosti, ki bo v začetku
maja. Predlaga, da se Svet KS Sevnica poveže s Knjižnico Sevnica, z društvi in s potencialnimi
pripravljavci kulturnega programa. Zasedanje odbora za pripravo praznovanja je v načrtu.
Predsednica predlaga, da se za datum praznovanja določi petek, 8. maj. Nadalje pove, da je
treba za dogodek urediti prijavo in se rezervirati kulturno dvorano. Sledi razprava o predlogih
za izbor moderatorja, nastopajočih in kulturnega programa ter pogostitve. Predsednica se bo
z Občino Sevnica dogovorila glede pošiljanja vabil in sporočanja javnosti.
V pripravi je tudi javni poziv za podajo predlogov za prejemnike krajevnih priznanj. Več bo
znanega na prihodnji seji.
SKLEP:
Člani sveta KS Sevnica so se seznanili z aktivnostmi za pripravo praznika KS Sevnica.
6. obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica člane sveta seznani, da je zimska služba izvedla en izhod s posipanjem. Sezona
še ni popolnoma zaključena.
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Aktualne vloge na področju investicij: Vloga, ki jo hranimo v arhivu že nekaj časa, od družine
Požun iz Lončarjevega dola, za ureditev in asfaltacijo cca 90 metrov dolgega cestnega odseka,
izvedba pa bi bila aktualna v letu 2020.
Tudi vloga Mateje Maček iz Lončarjevega dola glede ureditve ceste že nekaj časa čaka na
izvedbo. Celotni del JP je za financiranje samo iz proračunskih sredstev KS Sevnica previsok,
zato se KS dogovarja z Občino o sodelovanju pri urejanju te ceste. Žal je cesta na zelo
plazovitem terenu in zahteva natančna in obsežna pripravljalna dela. Težava je tudi v lastnikih
zemljišč, na katerih leži ali meji JP, zato je bilo že dogovorjeno, da se v prvi fazi ureja samo
cesta, kjer je lastnik gospa Maček. Lansko leto med božičnimi prazniki pa je javila gospa
Maček, da se je zopet sprožil plaz, ki grozi, da bo pokril del ceste. S hitro intervencijo je
predsednica pozvala izvajalca g.Jazbinška, ki je med prazniki uredil cesto, da je bila prevozna,
po praznikih pa je opravil še nujna dodatna dela na zajezitvi plazu. Ureditev dela te JP bi bila
zopet aktualna v letu 2020.
Jože Gošek – Metni vrh – vloga: ogled še ni bil opravljen.
Ambram na Ledini – gre za skoraj 500 m ceste, za katero bo ogled opravljen v kratkem.
7. vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Ni vprašanj in pobud.
8. razno.
Dodatne razprave ni.

Seja je bila zaključena ob 20:21.

Zapisala:
Neža Nemec
Občina Sevnica
Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica

6

