POBUDE OB RAZPRAVI O PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2021

 Kakšen bo vpliv povišanja sredstev iz naslova povprečnine in finančnih
razbremenitev občin na vsebino proračuna
Nominalna razlika, vezana na zvišanje povprečnine, znaša 69.668 evrov (+0,5 %). Iz tega
naslova so povišani sistemski viri neposrednim proračunskim uporabnikom: krajevnim
skupnostim v višini 30.000 evrov (+4 %) in 22.260 evrov za Posavsko potujočo knjižnico,
preostala sredstva pa za program varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer je potreba po virih
iz leta v leto višja.
Zakon o finančni razbremenitvi resda prinaša nekaj odhodkovne razbremenitve v proračun
Občine Sevnica za leto 2021. Vendar je zakon še v obravnavi, po njegovi uveljavitvi pa morajo
resorna ministrstva uskladiti in sprejeti podzakonske akte. To pomeni, da se bo izvrševanje
zakona zavleklo v leto 2021, zato v predlaganem proračunu višine posameznih znižanj
oziroma finančnih razbremenitev še ni mogoče upoštevati. Morebitni prihranki bodo upoštevani
v rebalansu proračuna.
 Zakaj so povišane postavke pri uradu župana
Finančni načrt PU Župan se v primerjavi z letošnjim letom nominalno ne spreminja, indeksna
razlika se v razčlenjevalnem razvidu odraža le pri splošni proračunski rezervaciji, in sicer na
primerjavi plana v razmerju z veljavnim proračunom. Splošna proračunska rezervacija deluje
kot sklad, kar pomeni, da se ob potrebi po koriščenju njenih sredstev le-ta najprej
prerazporedijo na ustrezen konto in postavko, šele nato se lahko ta del sredstev obremeni s
predobremenitvijo in računom. Na tak način se splošna proračunska rezerva tekom leta
zmanjšuje. Že nekaj let je oblikovana v višini 150.000 evrov ob sprejemu proračuna, z
rebalansom pa se bistveno ne zviša. Tako je Občina Sevnica tudi letos z rebalansom v
jesenskem času ni dvigovala višje od takrat veljavne vrednosti (preostanka sredstev na njej),
kljub temu da so letošnja aktualna dogajanja terjala določene nabave tudi iz tega vira.
 Predlaga se, da sredstva za delovanje društev ostanejo na enaki ravni kot
prejšnje leto, tudi s ciljem blaženja posledic krize in krepitve družabnega življenja
Žal je obdobje korona virusa nova realnost, ki ključno vpliva na družbeno dogajanje in tudi na
društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje programov in projektov na področju
razpisov in javnih pozivov Oddelka za družbene dejavnosti. Ne glede na to pa so bila sredstva
vsem društvom na vseh področjih izplačana v celoti.
Župan Občine Sevnica je glede na situacijo sprejel sklep, s katerim morajo društva do konca
januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih, ki so jih izvedli v
letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo društva posredovala
skladno z določili zakonodaje s področja državnih ukrepov za blaženje posledic covid-krize.
Skladno z navedenim se sredstva iz naslova razpisov Občine Sevnica (kultura, mladina, šport,
zdravstveno varstvo in sociala) ter javnih pozivov (za občinske prireditve in druga društva s
področja družbenih dejavnosti) glede na prvi, novembra obravnavani predlog proračuna,
zvišajo za 20 %, oziroma na enako raven kot v letu 2020.

Verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo
društva zastavljene programe lahko izvajala. Vsekakor bodo imela s svojimi programi močan
vpliv na vnovično družbeno povezovanje in s tem blaženje širših družbenih posledic krize.
 Zagotovljenih je premalo sredstev na postavki projekta izgradnje stadiona
Občina Sevnica je konec novembra 2020 prejela Geotehnični načrt sanacije plazu – po
recenziji za Sidrirano pilotno steno na Stadionu Sevnica. Poročilo je pripravilo podjetje
Geoeng&Co. Poročilo je podlaga za pripravo projekta za izvedbo dodatne stabilizacije. Sledi
izbor projektanta, izdelava dokumentacije dodatne sanacije pobočja in pridobitev gradbenega
dovoljenja, izbor izvajalca in nato izvedba sanacijskih del. Po dokončni stabilizaciji pobočja bo
Občina Sevnica lahko pristopila k projektiranju športnih objektov.
 Kakšen je natančnejši opis projekta ureditve ploščadi pri Glasbeni šoli Sevnica,
ali je v načrtu kakšna nova lokacija te šole
Občina Sevnica je v letu 2019 naročila projektno dokumentacijo za odstranitev in izvedbo nove
ploščadi pri glasbeni šoli in drvarnic pod ploščadjo. V začetku leta 2020 je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje. Sama ploščad oz. objekt je uporaben v dveh nivojih, in sicer v kletni etaži
tlorisnih dimenzij 4,95 x 12,58 m s sedmimi drvarnicami, ki so v uporabi stanovanjskega
objekta. Pritličje objekta tlorisnih dimenzij 5,30 x 12,83 m je hkrati streha, ki se uporablja kot
ploščad pred glasbeno šolo, ki bo armiranobetonska. Na njej bosta postavljeni dve klopi in
parkirna mesta za kolesa. Drvarnice bodo nove z enotno obliko. Objekt je v celoti vkopan na
severni in zahodni strani. Ta dva zidova se bosta ohranila in v fazi izvedbe novega objekta
utrdila. Projekt je usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Celje.
 Kaj vse bo zajemal projekt hidravličnih izboljšav
Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je prijavljen za pridobitev nepovratnih
kohezijskih sredstev. Vključuje gradnjo cevovodov s pripadajočimi objekti, s ciljem višje
priključenosti prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo. Izvedba projekta s tehničnega
vidika obsega gradnjo 21.072 m cevovoda, gradnjo prečrpališča Log, črpališča Šentjanž,
raztežilnika Komen, Metenca, Okroglice ter gradnjo vodohrana Cerje in Šentjanž.
Glavni cilji in nameni projekta so:
-

-

povezati vodooskrbne sisteme javnega vodovodnega sistema (JVS) Sevnica in JVS
Primož (povezovanje levega (JVS Sevnica, JVS Blanca) in desnega brega (JVS
Krmelj, JVS Primož, JVS Nova gora) v skupni sistem), tako da bo mogoče ob povečani
porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz
vodooskrbnega sistema Sevnica,
povezati višje ležeče vodne vire Podskalica in mesto Sevnica z višje ležečimi deli
Drožanja in svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava,
hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov
(akumulacija vode, zagotovitev ustreznih pritiskov v omrežju, zmanjšanje prečrpavanja
vode v višje ležeče predele in več nadomestne – gravitacijske vodooskrbe,
razporeditev viškov vode v območja, kjer vode primanjkuje).

Predvidena je gradnja cevovodov in objektov na območju naslednjih sklopov investicije:
-

Odsek 1: Vodovod Nova gora (Preska–Lukovec)

-

Odsek 2: Vodovod Sevnica–Nova gora (odsek Log–Orle)
Odsek 3: Prečrpališče Log
Odsek 4: Vodovod Šentjanž–povezava na vodovod Krmelj
Odsek 5: Vodohran Šentjanž
Odsek 6: Vodovod Zabukovje–Sevnica (odsek Metni Vrh–Drožanje)
Odsek 8: Vodovod Sevnica–Breg–Loka
Odsek 12: Vodovod Handija

Začetek projekta je predviden v letu 2021.
 Potrebno je urediti odvodnjavanje v Sevnici na območjih pri objektih Bowling,
Lisca, Policijska postaja Sevnica
Gre za osrednje mestno središče, ki se skozi leta prilagaja potrebam prostora, urbanizacije,
mestne modernizacije. Kanalizacijski sistem na tem območju je starejšega datuma, nanj pa se
skozi leta priključujejo novi uporabniki, zato je potrebna dolgoročna rešitev. Še posebej je
problematika pereča ob pojavu hujših nalivov oziroma nenadnih, hitrih pojavov velikih količin
padavin. V preteklosti je bilo izvedenih več delnih rešitev, med drugim črpališče za objekt
Bowling, kar v primeru večjih količin padavin zagotavlja odvajanje presežka vode. Kot je bilo
izpostavljeno na preteklih sestankih, bi črpališče v sklopu svojega objekta moralo izvesti tudi
podjetje Lisca. Začasna rešitev bo tudi izvedba rešetke za odvajanje padavinskih voda, ki bo
izvedena na parkirišču ob policijski postaji.
Občina Sevnica načrtuje problematiko celovito urejati v sklopu kohezijskega projekta
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica«, ki se bo
predvidoma pričel izvajati v letu 2021. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo kanala.
Vloga za pridobitev sredstev je v fazi potrjevanja na Ministrstvu za okolje in prostor.
 Ali je v sklopu projekta ureditve Osnovne šole Ane Gale predvidena tudi
umestitev telovadnice; ali je umestitev te šole predvidena v sklopu OPPN
Drožanjska-zahod
Občina Sevnica je naročila Idejno zasnovo za umestitev Osnovne šole Ane Gale Sevnica v
prostor, ki je trenutno namenjen izvajanju predšolske vzgoje (enota Kekec Vrtca Ciciban
Sevnica). Umestitev pripravlja na razpisu izbrani izvajalec podjetje Demida d.o.o. iz Sevnice.
Podlaga za umeščanje šole v prostor so normativi za šolo s posebnimi potrebami iz leta 1973.
Telovadni prostor je eden izmed prostorov, ki ga šola mora zagotavljati za otroke, zato bo
izdelovalec poskušal umestiti v prostor manjši večnamenski prostor, ki bo služil tudi za športno
vadbo. Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, ki trenutno razpolaga s tremi športnimi prostori,
ne more zagotavljati prostora za otroke Osnovne šole Ane Gale Sevnica. V primeru, da
izdelovalec ne bo mogel umestiti objekta v ta prostor, bo potrebno iskati druge rešitve.
OPPN Drožanjska–zahod je načrt z idejnimi rešitvami za institucionalno varstvo starejših,
načrtovanje pa obsega še možne umestitve za stanovanjske objekte in druge objekte
družbenih dejavnosti, glede na izkazane potrebe.
 Ali posamezni OPPN-ji sledijo razvojnim ciljem oziroma kako se upoštevajo
prostorski pogoji za izvajanje investicij
Ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje in delovanje je usmerjeno v vse družbene skupine,
enaka mera pozornosti pa je namenjena tudi prostorskim potrebam za razvoj gospodarstva.

OPPN-ji predvsem sledijo potrebam posameznikov (v glavnem poslovnim subjektom in
podjetjem), ki s podajo konkretnih pobud za uvedbe novih ali spremembe veljavnih prostorskih
aktov načrtujejo razvoj in širitev svojih dejavnosti glede na potrebe trga in prostora.
Pobudniki za nov OPPN ali spremembe veljavnih prostorskih aktov so s tem tudi investitorji
priprave prostorskega akta in tako nosijo stroške priprave. Konec leta 2020 je odprtih okrog 20
različnih postopkov priprave OPPN ali sprememb veljavnih, vključujoč tudi postopke lokacijskih
preveritev. V zadnjih letih so to predvsem sevniška podjetja, ki v veljavnih prostorskih aktih
nimajo zagotovila, da bodo njihovi cilji lahko nemoteno izpolnjeni, po drugi strani pa so OPPN
potrebni zaradi umeščanja novih tehnologij in proizvodnih procesov, ki jih pred tem prostorska
zakonodaja ni poznala in umeščala v prostor.
Občina Sevnica sledi potrebam širše javnosti in razvoja dejavnosti v prostoru na način, da
financira priprave OPPN predvsem za območja stanovanjske gradnje ter urejanje območij za
potrebe gradnje ali širitve šol, vrtcev, športnih in kulturnih dejavnosti.
Prostorsko izvedbeni pogoji, ki so zapisani v OPPN, so definirani tako, da investitorju
zagotavljajo nemoten razvoj dejavnosti in proizvodne procese, OPPN pa je skozi postopek
priprave in sprejemanja vseskozi usklajevan tudi z nosilci urejanja prostora, saj je na tak način
zagotovljena njegova legitimnost in zakonitost. Določila OPPN mora investitor upoštevati v
celoti.
Stanje posameznih prostorskih aktov:
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 3):
K osnutku SD OPN 3 je Občina Sevnica od poziva v septembru 2019 do maja 2020 prejela
prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP), razen mnenja Ministrstva za okolje in prostor
(MOP), Direkcije RS za vode. MOP, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, je na podlagi
izdanih mnenj nosilcev urejanja prostora izdal odločbo, da postopka celovite presoje vplivov
na okolje ni potrebno izvesti. Izdelan je dopolnjeni osnutek prostorskega akta. V preteklem
mesecu je potekala javna razgrnitev s prikazom vseh sprememb in dopolnitev, ki jih Občina
Sevnica s to spremembo načrtuje na podlagi pozitivno vrednotenih pobud zainteresirane
javnosti. Sledi 1. obravnava SD OPN 3 in opredelitve do pripomb z javne razgrnitve na
decembrski seji OS. Zaključek priprave s sprejemom odloka se načrtuje okvirno v sredini
naslednjega leta 2021.
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 6):
Postopek šestih sprememb in dopolnitev OPN je bil začet v juniju 2018 in se vodi na podlagi
pobude zasebnega investitorja. Izdelano je poročilo o vplivih na okolje v decembru 2020.
OPPN za stanovanjsko sosesko Drožanjska cesta – zahod: V avgustu 2019 je bil postopek
pričet na podlagi pobud in razvojnih potreb DUO Impoljca, OŠ Ana Gale in Občine Sevnica,
območje pa je namenjeno gradnji stavb za institucionalno varstvo starejših, varovana
stanovanja, stavbi za predšolske ali šolske potrebe in stanovanjsko gradnjo. Izdelani sta bili
idejni zasnovi za javne objekte institucionalnega varstva starejših in stavbe za predšolsko oz.
šolsko vzgojo. Od septembra 2019 pa do marca 2020 je Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane
skupaj s podizvajalci izvedel obširne geološke in hidrogeološke raziskave tal v območju OPPN.
S končnim poročilom smo pridobili vhodne podatke o sestavi in nosilnosti temeljnih tal, kar je
podlaga za nadaljnje načrtovanje in umeščanje stavb v prostor. Izdelovalec OPPN je v poletnih
mesecih pripravil zasnovo prostorske ureditve, ki smo jo konec avgusta na skupnem sestanku
z občinskimi strokovnimi službami pregledali in podali dodatne usmeritve. V septembru je bil
izdelan osnutek, h kateremu je Občina Sevnica pozvala pristojne nosilce urejanja prostora, da
podajo svoja mnenja.

OPPN Poslovna cona Radna: Postopek je bil začet na pobudo podjetja Sava avto d.o.o. iz
Boštanja v letu 2018. Investitor je v lanskem letu odkupil del zemljišč v območju OPPN, na
katerem želi zgraditi poslovne, poslovno-stanovanjske in stanovanjske objekte ter v delu
območja spremeniti podrobnejšo namensko rabo prostora. Pridobljene so bile konkretne
smernice NUP in mnenja o potrebi izdelave okoljskega poročila glede posegov na varovana
območja. Izdan je bila odločba MOP, da je za načrtovane ureditve potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje, naročena je izdelava elaborata odvajanja zalednih voda.
Investitor mora naročiti izdelavo CPVO.
Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z
razširitvijo na območje OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II: Postopek je bil v letu
2019 začet na pobudo podjetij Baron International trgovina d.o.o. in Mehanična popravila –
Alojz Stegenšek s.p., ki sta lastnika dela zemljišč v območju veljavnega prostorskega akta in
v razširjenem delu območja, ki pa z OPPN še ni pokrit. Gre za umestitev novih proizvodnoskladiščnih površin in zagotavljanje novih površin za širitev obstoječih dejavnosti za
servisiranje in popravilo osebnih vozil in vulkanizerske storitve. Pridobljena je odločba MOP,
da za načrtovane ureditve ni potrebno izvesti postopka CPVO. Od 8. 12. 2020 bo potekala
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN.
Delni OPPN za območje gospodarske cone Dolenji Boštanj (1): Postopek je bil začet na
pobudo zasebnega investitorja in lastnika dela zemljišča v območju OPPN, ki se je odločil
izvesti postopek priprave OPPN le za del zemljišč. Postopek financira pobudnik, ki je tudi izbral
izdelovalca prostorskega akta. Javna razgrnitev OPPN je zaključena, v decembru bo Občinski
svet obravnaval usklajen predlog odloka.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Industrijska cona Sevnica – območja II.,
III., IV.: Leta 2019 pričet postopek sprememb veljavnega zazidalnega načrta je bil pričet zaradi
izkazanih potreb po umestitvi novih objektov in dodatnih programov v okviru obstoječih
dejavnosti na skrajnem severno-zahodnem delu območja. Zaključena je bila javna razgrnitev
prostorskega akta, Občina Sevnica je v fazi pridobivanja končnih mnenj NUP.
OPPN stanovanjska soseska Sončni gaj: V juniju 2020 je Občina Sevnica na pobudo
lastnika dela zemljišč v območju prostih, nepozidanih stavbnih zemljišč v Šmarju, ki je hkrati
tudi investitor priprave OPPN, to je podjetje 3BS nepremičnine d.o.o. iz Sevnice, pričela s
postopkom priprave prostorskega akta. Pripravljena izhodišča z dvema variantnima
predlogoma umestitve v prostor so bila predstavljena zainteresirani javnosti na javnem posvetu
v Kulturni dvorani Sevnica dne 14. 7. 2020. Izdelovalec je skupaj z investitorjem na podlagi
podanih pripomb in predlogov s posveta pripravil dopolnitev izhodišč in jih predstavil Občini
Sevnica, ki pa je načrtovalcu podala še nekaj predlogov. Sprejet je bil sklep o postopku
priprave OPPN, pridobljena je identifikacijska številka k prostorskem aktu, v teku je
pridobivanje konkretnih smernic in mnenj.
OPPN večstanovanjski objekt na Planinski cesti: V juniju 2020 je Občina Sevnica na
pobudo lastnika zemljišča na Planinski cesti v Sevnici in hkrati tudi investitorja priprave OPPN,
družbe CGP d. d. iz Novega mesta, pričela s postopkom priprave. Pripravljena izhodišča z
dvema variantnima predlogoma umestitve v prostor, so bila predstavljena zainteresirani
javnosti na javnem posvetu v Kulturni dvorani Sevnica dne 4. 8. 2020. Po uskladitvi izhodišč
je bil sprejet sklep o postopku priprave in pridobljena identifikacijska številka. Izdelovalec bo
pozval nosilce urejanja prostora k podaji konkretnih smernic in mnenj o pomembnosti vplivov
izvedbe plana na okolje. OPPN je v fazi pridobitve konkretnih smernic in mnenj o potrebi
izvedbe okoljskega poročila.

OPPN 46-05: Sanacija Loke vzhod: Na pobudo zasebnega investitorja, ki želi zgraditi
stanovanjsko stavbo v območju OPPN v Račici, so bila pripravljena izhodišča, zainteresirana
javnost se po pozivu ni odzvala s svojimi predlogi. Postopek se nadaljuje s sprejemom sklepa
o postopku priprave OPPN. Postopek je v fazi pridobitve konkretnih smernic NUP.
OPPN 32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih
odpadkov Kaplja vas: V mesecu aprilu je podjetje AGM Pungerčar iz Tržišča na Občino
Sevnica podalo pobudo za izdelavo OPPN za območje kamnoloma v Tržišču (Kaplja vas).
Postopek se nadaljuje s sprejemom sklepa o postopku priprave OPPN. Postopek je v fazi
pridobitve konkretnih smernic NUP.
Spremembe in dopolnitve ZN IC INES (MAK, Marko Krajnc s. p.): Konec avgusta 2020 je
Občina Sevnica na pobudo zasebnega investitorja in lastnika dela zemljišč v območju IC INES
pričela s postopkom priprave sprememb prostorskega akta. Investitor želi na delu zemljišč in
objektov, ki so v njegovi lasti, spremeniti namembnost dela obstoječega industrijskega objektapekarne v skladišče, ga dozidati in urediti odprto skladišče za les. Postopek je v fazi pridobitve
konkretnih smernic NUP.
Delni OPPN za območje gospodarske cone Dolenji Boštanj (2): Postopek je bil v avgustu
2020 pričet na pobudo zasebnih investitorjev in lastnikov dela zemljišč v območju OPPN, ki so
se odločili financirati in izvesti postopek priprave OPPN le za del celotnega območja, kot je
opredeljen v OPN. Postopek je v fazi pridobitve konkretnih smernic NUP.
Predvidena priprava prostorskih aktov (že izkazane namere investitorjev): Spremembe
in dopolnitve OPPN za ureditev območja Zdravstvenega doma, Optike Bautin, tržnice in
javnega parkirišča – SE43.pin. Postopek sprememb bo izveden na podlagi pobud
Zdravstvenega doma in Lekarne Sevnica, ki jih je Občina Sevnica prejela v letošnjem poletju.
Zdravstveni dom izkazuje potrebo po nadzidavi telovadnice in dozidavi nadstreškov, enako pa
tudi lekarna potrebuje dodatne prostore za nemoteno izvajanje svojih dejavnosti. V izdelavi in
usklajevanju je projektna naloga za izbor izdelovalca SD OPPN.
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica: DPN je bil
na podlagi potreb investitorja Elektra Celje d. d. in pobudnika Ministrstva za infrastrukturo,
pričet v letu 2011, postopek priprave pa vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Na spletni strani
Občine so v novembru objavljena stališča do podanih pripomb na javni razgrnitvi.
 Pripravijo in izvajajo naj se projekti kolesarskih in povezovalnih poti
V načrt razvojnih programov proračuna Občine Sevnica 2021–2024 so uvrščeni naslednji
projekti s področja urejanja kolesarske infrastrukture:
OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ–RADNA–LOG
Cilj projekta je vzpostavitev povezovalne poti na desnem bregu Save od Boštanja do Loga. V
letu 2021 Občina Sevnica predvideva pridobivanje projektne dokumentacije za kolesarsko in
peš povezavo med Radno in Logom. Dokumentacija je bila v preteklosti deloma že
pripravljena, ni pa dokončno usklajena zaradi zelo zahtevnih pogojev pristojnih
soglasodajalcev. Potrebno bo nadvišanje in deloma prestavitev glavne ceste, za kar je
potrebno izdelati dodatno dokumentacijo.
OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
Cilj projekta je celovito urejanje kolesarskega prometa na celotnem območju Sevnice, za kar
je potrebno pripraviti idejno zasnovo ukrepov.

OB110-09-0001 KOLESARSKA STEZA KRMELJ–TRŽIŠČE
Cilj projekta je ureditev povezovalne poti po trasi nekdanjega železniškega tira od Železniške
postaje Tržišče do Krmelja. V pripravi je izvedbena projektna dokumentacija in predvidevamo,
da bo dokončana v prvi polovici leta 2021. Projekt je možno prijaviti na sofinanciranje iz
kohezijskih sredstev.
OB110-13-0028 PROJEKT SAVA–KRKA BIKE
Cilj projekta je vzpostavitev kolesarskih povezav na območju Posavja in Dolenjske. Projekt je
medregijski in v NRP proračuna Republike Slovenije. Zaenkrat je predvideno označevanje
obstoječih povezav.
OB110-17-0035 KOLESARSKE POVEZAVE V SEVNICI
Cilj projekta je celovito urejanje kolesarskega prometa v mestu Sevnica, za kar je potrebno
pripraviti idejno zasnovo ukrepov.
OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ–SEVNICA
Cilj projekta je vzpostavitev prometno ustrezne kolesarske povezave med Sevnico in
Boštanjem. Pripravljena je že idejna zasnova in del izvedbene dokumentacije. Občina Sevnica
predvideva naročilo izvedbene dokumentacije za odsek od nadvožnjaka oziroma bodočega
rondoja na Hermanovi cesti do Komunale Sevnica. Potrebna bo celovita rekonstrukcija
regionalne ceste. Projekt je možno prijaviti na sofinanciranje iz kohezijskih sredstev.
 Predlaga se ureditev mostu čez Grahovico v Boštanju, naprej od žage
Preko mostu čez Grahovico v Dolenjem Boštanju poteka občinska kategorizirana javna pot JP
872751 Dolenji Boštanj–Grahovica, ki je v upravljanju Krajevne skupnosti (KS) Boštanj. Zaradi
poškodb mostu in poplavne ogroženosti bo Občina Sevnica v letu 2021 naročila projektno
dokumentacijo, na podlagi katere bo mogoče pristopiti k sanacijskim delom. Čas sanacije
mostu in finančno konstrukcijo bo Občina Sevnica uskladila s KS Boštanj.
 Kako je z ureditvijo gospodinjske učilnice OŠ Boštanj
Občina Sevnica skladno z zakonodajo zagotavlja sredstva investicijskega vzdrževanja za
izvajanje osnovnošolskega programa. Šole vsako leto ob pripravi proračuna podajo predloge
za nujna investicijska vzdrževanja oziroma večja vzdrževalna dela. Glede na podane predloge
in višino sredstev v proračunu za investicijsko vzdrževanje se sredstva nato razdelijo na
podlagi nujnih potreb po šolah. Prednost pri obravnavi imajo vloge, ki imajo predloženo
inšpekcijsko odločbo. S posamezno šolo se nato sklenejo pogodbe, ki se realizirajo večinoma
med poletnimi počitnicami.
Občina Sevnica je bila s pobudo Osnovne šole Boštanj za ureditev gospodinjske učilnice
seznanjena v sklopu priprave Analize šolstva in predšolske vzgoje.
 Predlaga se ureditev javnih poti Log–Cerov breg in Gabrje–Križ
Javne poti so v upravljanju krajevnih skupnosti. Občina Sevnica z njimi redno sodeluje v
postopkih pridobivanja zemljišč, pri pripravi projektnih dokumentacij itd. Cestna mreža pa je v
sevniški občini zelo gosta, kar je posledica izredno velike razpršenosti poselitve. Obremenitve
na cestah se s časom bistveno višajo.

Marsikatera javna pot teče po geološko izredno zahtevnem terenu, plazovi in cestni usadi pa
so stalnica in s tem izredno velika težava. Zato je smiselno in nujno, da v teh primerih kot
soinvestitor urejanja javnih poti vstopa tudi Občina Sevnica.
Pogovori v smer rešitve problematike bodo z vsemi vključenimi deležniki, krajevno skupnostjo
in krajani, izvedeni tudi po sprejemu predloga proračuna.
 Sredstva Plinovoda Sevnica naj se namenja za projekte v krajevni skupnosti
Sevnica, saj gre za denar, ki je bil zbran s strani stanovalcev te krajevne
skupnosti
Sredstva Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica so prihodek integralnega proračuna. V letu
2021 bo Občina Sevnica izvajala projekte sorazmerno na celotnem območju, tudi v krajevni
skupnosti Sevnica. Med finančno zahtevnejšimi projekti sta dokončanje dograditve vrtca
Ciciban Sevnica in nakup opreme. V letu 2021 bo izveden odkup objekta nekdanjega
Mercatorja, in sicer za potrebe zdravstva in socialnega varstva, ki jih bo potrebno tudi prenoviti.
V prihodnjih letih je načrtovan nakup gasilskega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega
društva Sevnica. V pripravi so prostorski akti za širitev Zdravstvenega doma Sevnica in
Lekarne Sevnica ter za gradnjo doma starejših občanov na območju Hrasti. V načrtu je odkup
hiše za namen gradnje kulturne dvorane.
Sevnica je središče občine in v njem delujejo praktično vse javne inštitucije, za ureditev katerih
Občina Sevnica skrbi z rednim in investicijskim vzdrževanjem, od družabnih, kulturnih in
športnih objektov do urejanja parkirišč in javnih površin.
 Zagotovijo naj se sredstva za izvedbo čistilne naprave v Krmelju
Za čistilno napravo v Krmelju je Občina Sevnica pridobila zemljišča, izdelan je bil projekt in
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za omrežje kanalizacije je bil izdelan projekt, pridobljena so
bila soglasja oz. mnenja k projektu, ki pa jih bo treba obnoviti, pridobiti pa je potrebno še nekaj
služnosti lastnikov tangiranih zemljišč. Projekt kanalizacije bo v kratkem vložen za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
 Pri ureditvi mostu čez Hinjo v Krmelju so potrebne celovite rešitve območja
V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo dveh mostov čez Hinjo v Krmelju in
dokumentacija za prizidavo vrtca pri OŠ Krmelj. Načrtovano je, da bo dokumentacija za vrtec
zajela tudi prometne rešitve za potrebe šole (ureditev priključkov in avtobusnega prometa).
 Predlaga se izvedba javne razsvetljave od Gabrijel do Krmelja
V Gabrijelah so bile stare neustrezne svetilke javne razsvetljave zamenjane in so skladne z
veljavno zakonodajo. Smiselno je nadaljevanje izvedbe javne razsvetljave proti Krmelju, v
skladu z zmožnostmi v letu 2021.
 Poda naj se obrazložitev načina financiranja krajevnih skupnosti v smislu
neenakosti porabe na področju administracije; kakšne so možnosti
prerazporeditev sredstev imajo krajevne skupnosti pri tekočem vzdrževanju cest

Krajevne skupnosti so skladno s statutom Občine Sevnica samostojne pravne osebe in o
porabi sredstev odločajo samostojno. Skladno z zakonodajo njihove finančne načrte verificira
občinski svet ob sprejemu občinskega proračuna, sveti krajevnih skupnosti pa finančne načrte
sprejemajo samostojno. Tako so pri obravnavi odloka o proračunu vselej priloženi sklepi
svetov KS.
Krajevne skupnosti pa tako kot pri pripravi kot pri izvrševanju finančnih načrtov zavezuje vsa
javnofinančna ter druga zakonodaja kot občine. V tehničnem smislu za to poskrbi Oddelek za
finance. Iz navedenega izhaja, da so krajevne skupnosti suverene pri odločanju o koriščenju
sredstev, Občina Sevnica pa je dolžna poskrbeti za ustrezno financiranje, urejeno s
pravilnikom.
Oddelek za finance vodi računovodstvo in knjigovodstvo za vse KS ter evidentira vse sklepe o
prerazporeditvah, naročilnice, pogodbe, račune, odredbe, DDV evidence in drugo po
pooblastilu in odredbi posameznega predsednika oziroma predsednice.
 Kakšno je stališče lokalne skupnosti do sistemizacije delovnega mesta
vzdrževalca računalniške opreme
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je sprejelo Sklep o nujnih ukrepih na
področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojnoizobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: Sklep), kjer so predvidene nove zaposlitve na
delovnem mestu tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma na delovnem
mestu vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih. Nove zaposlitve bodo dodatno
obremenile tako občinske proračune kot tudi starše, zato je Skupnost občin Slovenije na MIZŠ
naslovila poziv s podanimi obrazložitvami glede neustreznosti sprejetega Sklepa.
Dejstvo je, da sistemizacija dodatnih delovnih mest pomeni višjo ceno programov vrtcev in
posledično višje stroške staršev. Prav tako ni razumna potreba po zaposlitvi takšnega kadra v
vrtcu. V vrtcih poteka vzgoja in izobraževanje v živo, v koliko ti niso zaprti, prav tako zaposleni
opravljajo delo v živo, v primeru zaprtja pa ni potrebe, da bi ti potrebovali takšen strokovni
kader. Nerazumen je tudi delež zaposlitve, torej, bodisi za vrtec z dvema oddelkoma bodisi s
sedemnajstimi oddelki, je delež zaposlitve enak.
Občina Sevnica do odgovora s strani MIZŠ vrtcem ne bo podala soglasja k sistemizaciji
delovnega mesta tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma delovnega mesta
vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih. V primeru, da bo sklep usklajen in potrjena
sprememba Pravilnika o normativih za opravljanje predšolske vzgoje, bodo stekli postopki
skladno s sprejeto zakonodajo.
 Premalo je cestno-prometnih investicij v Boštanju
Urejene ceste in prometne površine so za kakovost življenja zelo pomembne in skladno s tem
je Občina Sevnica na širšem območju Boštanja izvedla bistvene spremembe na boljše v
primerjavi s stanjem izpred nekaj let. Kraj je danes bistveno bolj ugledno in sodobno urejen ter
omogoča bolj kakovostne pogoje za bivanje.
Povsem drugačno podobo ima danes osrednja prometnica skozi kraj, ki je bila celovito urejena
na relaciji od rondoja pri Inposu do starega dela Boštanja, vključno z rekonstrukcijo križišč in
priključkov. Za namen izvedbe te investicije je bilo potrebno odkupiti in odstraniti hišo

Zagrajšek. V več etapah je bila celovito urejena lokalna cesta v dolino Grahovice in proti Vrhu
s spremljajočimi ureditvami.
Za ureditev dela območja starega jedra Boštanja je izdelana idejna zasnova, za ureditev
parkirišča pri cerkvi je bila odkupljena in odstranjena hiša. Nadalje je bila urejena cesta od
Panorame do železniške postaje in proti mostu čez Mirno, ki je bil prav tako v celoti novo
zgrajen.
Prometne ureditve so potekale v sklopu sanacije plazov oziroma stabilizacij terena. Razširjena
je cesta od pokopališča proti Vetrniku s sanacijo plazu, izvedena je stabilizacija brežine od
Felicijana proti Grahovici.
Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev pločnika od Hoferja do izliva Mirne, skupaj z
dvema avtobusnima postajališčema. Predvidena je tudi rekonstrukcija križišča proti Radni.
V zadnjih letih se je v Boštanju zvrstilo več projektov ureditve kanalizacijskega omrežja,
sočasno z ureditvami prometnic. V sklopu projekta urejanja sekundarne kanalizacije je
potekala ureditev kanalizacijskega omrežja na območju obrtne cone. Celovita ureditev
komunalnih vodov je potekala v ulici v spodnjem delu Boštanja. cone. Izveden je bil primarni
kanalizacijski vod na območju starega dela Boštanja proti poslovni coni ob HE Boštanj (Pugelj),
na katerega se lahko priključujejo tudi stanovanjske hiše na tem širšem območju. V Dolenjem
Boštanju se je letos izvajal projekt sanacije kanalizacije, ki je zajemal ureditev dotrajanega
javnega kanalizacijskega omrežja na treh odsekih. Izveden je del ureditve kanalizacije Pugelj
z rekonstrukcijo ceste, izvedeno je odvajanje meteorne vode nad območjem Silika z
rekonstrukcijo ceste proti Telčam.
Več ureditev se je zvrstilo v sklopu komunalnega opremljanja na območju posameznih OPPN
oziroma PC; med njimi OPPN sv. Križ, na območju stanovanjske cone pod Panoramo, OPPN
za poslovno cono pri HE Boštanj.
Izvedene so bile še druge manjše ureditve, med njimi dostopna cesta do kmetijskih površin pri
OŠ Boštanj, pri šoli so bili izvedeni tudi ukrepi za umiritev prometa in barvanje talnih označb.
Vrstijo se vlaganja v javne objekte, med njimi v mrliško vežico v Boštanju, sofinancirana je bila
obnova doma na Lukovcu, finančno je občina sodelovala tudi pri obnovi gasilskega doma v
Boštanju, TVD Partizana in drugih. Občina je sodelovala pri zagotovitvi sredstev za zemljišče
za gasilski dom Okič.
Področje vodooskrbe zaznamujejo redna finančna vlaganja – ureditve in nadgradnje na
območju celotne krajevne skupnosti. S ciljem zagotovitve kakovostne pitne vode delujemo na
relaciji krajevna skupnost-občina-Komunala.
Na območju Boštanja je bilo zgrajenega skoraj 10 kilometrov primarnega optičnega voda, ki
omogoča sodobno internetno povezavo.
Na področju predšolske vzgoje in šolstva je Občina Sevnica izvedla projekt energetske
sanacije Osnovne šole Boštanj in telovadnice. V teku so dogovori za ureditev vrtca v objektu
Panorama.
Ureditve igrišč in igral so tudi v drugih krajih krajevne skupnosti.
Med večjimi načrtovanimi investicijami v prihodnjih letih so predvidene naslednje aktivnosti:
-

V sklopu OPPN Radna je predvidena ureditev rondoja, gre za državno investicijo.

-

V izvajanju je že povezovalna pot od Extraforma do izliva reke Mirne.
V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo podzemnega kablovoda od TP
Boštanj do TP Radna.
V sklopu sprememb OPPN poslovna cona ob HE Boštanj II je načrtovan tudi tretji
zavijalni pas na glavni cesti G 1-5.
Izvedena bo sanacija vozišča na mostu Jelovec.
V sklopu rednega vzdrževanja bo na LC Jablanica urejena ožina.

 Predlaga se ureditev ceste v Boštanju od vaškega jedra do križišča z G1-5
Občina Sevnica je v letu 2019 pridobila idejno zasnovo (IDZ) ureditev dela območja starega
jedra Boštanja, ki je bila v postopku usklajevana z javnostjo in KS Boštanj. V IDZ so obdelane
ureditve mirujočega prometa, zelenih in športno-rekreacijskih površin, sprehajalne poti in
dostopi ter odstranitve objektov. V lanskem letu so že bila izvedena prva dela, in sicer s
porušitvijo stanovanjske stavbe, na mestu katere je sedaj urejeno makadamsko parkirišče.
Za ureditev ceste od vaškega jedra do G1-5 bo potrebno pripraviti še dodatna izhodišča v
smislu priključevanja na glavno cesto, saj je potrebno upoštevati pogoje, ki so določeni v OPPN
za poslovno cono ob HE Boštanj, kjer je na mestu priključevanja v 2. fazi OPPN možno zgraditi
tudi krožno križišče. Lokalna cesta je bila na prvem delu odseka proti križišču z glavno cesto
G 1-5 v letu 2019 že sanirana, razširjena in obnovljena.
 Poda naj se pojasnilo za izračun plač uslužbencev Občine Sevnica
Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski
uporabniki: državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni
zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Urejen je z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS), ki določa temeljna in enotna pravila delovanja plačnega sistema ter
enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač za vse dejavnosti javnega sektorja.
Plačni sistem javnega sektorja temelji na ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisih ter
kolektivnih pogodbah.
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Osnovne
plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v
tarifne razrede. Tarifni razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na
zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost. Najnižji možni plačni razred brez napredovanja
za posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Javni uslužbenec
lahko na podlagi ZSPJS na delovnem mestu oziroma v nazivu napreduje v višji plačni razred.
Javni uslužbenci so lahko upravičeni do redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2 % in ne
več kot 5 % letnih sredstev za osnovne plače. Občina Sevnica pri izračunu mase za plače
upošteva število uslužbencev in uvrstitev zaposlenih uslužbencev v plačni razred ter
upravičenost do dodatkov in drugih nadomestil, ki zaposlenim pripadajo skladno z veljavno
zakonodajo.
 Kako je z negativnimi obrestmi enotnega zakladniškega računa

Svet ECB že od leta 2014 drži roko nad obrestnimi merami pri Banki Slovenije, in od takrat
občine v RS ne morejo več sklepati pogodb za nočne depozite pri komercialnih bankah. Edina
alternativa v izogib tem proračunskim odhodkom bi bila vključitev v EZR države.
S tem bi bila finančna suverenost in neodvisnost občine okrnjena, vsi PPU ter NPU bi morali
preštevilčiti svoje transakcijske račune, dnevno bi bilo potrebno izdelovati likvidnostne načrte,
ki pa so za naslednjih trideset dni zapečateni in niso dovoljena odstopanja. Spremembe so
tudi pri načinu ter možnosti plasiranja likvidnostnih viškov ter iskanju likvidnostnih virov.
Tolikšno normiranje pomeni dobršno spremembo pri poslovanju občine ter PPU in NPU, zato
je Občina Sevnica mnenja, da to prinaša več slabosti kot koristi za vsakodnevno poslovanje.
Najbrž to mnenje deli tudi večina drugih občin v Republiki Sloveniji, saj se jih je do sedaj v EZR
države vključilo manj kot 15 odstotkov.
 Kakšna je celovita finančna konstrukcija za nabavo avto lestve
Ocenjena vrednost investicije pri nakupu vozila GVCZD-2 se korigira na podlagi ocene
trenutnih vrednosti podobnih vozil, nadgradenj in opreme na trgu, upoštevajoč vrednosti
primerljivih projektov drugih gasilskih enot v Sloveniji in stroškov izgradnje prizidka gasilskega
doma v Sevnici. Nakup vozila se predvideva v letih 2022/2023.
Odhodki

Stroški (EUR)

Vrednost in vrsta del
Podvozje in nadgradnja (celotno vozilo) z DDV

850.000

Izgradnja prizidka GD

70.000

SKUPAJ stroški za investicijo

920.000

Prihodki
Lastna sredstva (PGD Sevnica)

70.000

GZ Sevnica

100.000

Občina Sevnica

500.000

URSZR

250.000

SKUPAJ stroški za investicijo

920.000

Sredstva Uprave za zaščito in reševanje se pridobijo na osnovi razpisa. Pri investiciji bo treba
ta sredstva predhodno založiti pri plačilu računa, sredstva pa se nato povrnejo skladno z
razpisom.
 Poda naj se celovita predstavitev projekta ureditve križišča pri OŠ Milana Majcna
Šentjanž, izvedejo naj se načrtovane športno-parkirne površine pri šoli
Ureditev križišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž je predvidena v sklopu rekonstrukcije
regionalne ceste R3-738/6727 Tržišče–Hotemež, od km 6.400 do km 7.580, po projektni

dokumentaciji PZI-513/08, izdelovalca Dolenjska projektiva d.o.o. Začetek rekonstrukcije
regionalne ceste je v NRP 2021–2024 proračuna Republike Slovenije predviden za leto 2022.
S predvidenimi ureditvami na regionalni cesti je usklajena tudi projektna dokumentacija za
ureditev Igrišča in zunanjih površin pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, št. 3189/A-17, izdelovalca
Region, d.o.o.
Občina Sevnica je za ureditev zunanjih športnih površin in ureditve parkirišč v letu 2018
pridobila vso projektno dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem. Okvirna vrednost
projekta je ocenjena na 400.000 evrov. Projekt zajema in umešča veliko ploščad za športne
igre (košarka, mali nogomet in rokomet), okoli ploščadi se izvede tekaška steza dolžine 130 m
z dvema progama. Športne površine se v celoti ogradijo s panelno ograjo. Med igriščem in
ograjo se uredi zelenica. Obstoječi dovoz do šolo se zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in
izgradnje avtobusnega postajališča ukine.
Projekt je soodvisen od vseh predhodnih faz, ki bodo potekale, od prestavitve kapelice,
ureditve križišča in rekonstrukcije ceste.
Pogodba za »Prestavitev kapele v Šentjanžu« je bila podpisana v letošnjem novembru.
Pogodbeni rok za prestavitev kapele je 6 mesecev. Projekt je skladen s pogoji Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, Območje enote Celje.
 Potrebno je pričeti s projektiranjem čistilne naprave Šentjanž
Idejna zasnova variantnih rešitev za kanalizacijo v Šentjanž je bila narejena v letu 2010. V
Novelaciji študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica,
izdelani leta 2014, je bila povzeta najugodnejša rešitev iz Idejne rešitve za naselje Šentjanž,
št. projekta 53/10, december 2010 (Limnos d.o.o.) s tremi rastlinskimi čistilnimi napravami in
malimi čistilnimi napravami. Lokacija čistilne naprave za zahodni del se je kasneje prestavila
in uskladila z OPN Sevnica. Za vzhodni del dogovora o lokaciji še ni. V tem letu je bila izvedena
predstavitev variantnih rešitev zainteresirani javnosti. Oblikovala se je delovna skupina za
sodelovanje z občino pri iskanju najustreznejših lokacij čistilnih naprav.
 Predlaga se ureditev ceste Kal–Svinjsko
Odsek lokalne ceste Kal–Svinjsko je v makadamski izvedbi. V preteklih letih je Občina Sevnica
izvedla sanacijo prvega odseka makadamskega dela ceste, skupaj z mostom, ki je bil najbolj
poškodovan. S sanacijo navedenega odseka ceste se je število uporabnikov ceste povečalo,
zato je potrebno slediti potrebam. V letu 2021 se načrtuje pričeti s pridobivanjem soglasja
lastnikov zemljišč, kar je osnova za nadaljnjo izvedbo.
 Podan je predlog za preplastitev oziroma asfaltacijo ceste skozi vas Leskovec
Odsek cestišča skozi naselje Leskovec je normalno prevozen. Zaradi starosti cestišča se na
vozišču pojavljajo poškodbe, ki se ob močnih zimah zaradi soljenja in pluženja cestišča še
povečujejo. Prevoznost ceste se vzdržuje z rednim vzdrževanjem, je pa možno z več
korekcijami zagotoviti ustrezno rešitev.
 Poda naj se pojasnilo glede koriščenja garancijske sheme RRA Posavje

Garancijska shema Posavje z ustanovnimi deleži Občin Brežice, Krško in Sevnica ter
Republike Slovenije deluje od leta 2000. Od ustanovitve dalje so bila sredstva preko javnih
razpisov za ugodne kredite v sodelovanju z bankami z garancijami RRA Posavje namenjena
spodbujanju investicijskih vlaganj gospodarstva. V letu 2016 je prišlo do prenove sheme in
sredstva so bila namenjena za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali
nacionalnimi sredstvi.
Zaradi nezanimanja vlagateljev je bila v letošnjem letu shema ponovno prenovljena in v javnem
razpisu so bila sredstva namenjena za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali
nacionalnimi sredstvi, investicije in obratna sredstva. Sheme de minimis pomoči so podaljšane
za tri leta, in sicer do 31. 12. 2023.
Na Odboru za gospodarstvo in kmetijstvo je bilo že v preteklosti predlagano, da se denar zaradi
nezanimanja vlagateljev vrne iz Garancijske sheme nazaj v proračun Občine Sevnica. V letu
2021 je v znesku 72.000 evrov predvidena vrnitev sredstev v proračun Občine Sevnica za
namene komunalnega opremljanja poslovnih con. Saldo Garancijske sheme Občine Sevnica
bo po vračilu sredstev ostal v znesku 73.855,38 evrov.
Saldo stanja sredstev po vračilu občinam (v evrih):

OBČINA
PREDLOG
ZMANJŠANJA
SREDSTEV
OBČIN
SALDO
SREDSTEV
PO DVIGU
SREDSTEV
OBČIN

BREŽICE

99.905,58

KOSTANJEVICA
NA KRKI

47.238,46

KRŠKO

SEVNICA

150.000

72.000

194.048,15

73.855,38

RADEČE

BISTRICA
OB SOTLI

SKUPAJ

222.000

3.008,92

2.005,95

420.062,44

 Podan je predlog za umestitev kulturne dvorane v Sevnici
Po Odloku o ureditvenem načrtu Sevnica–Stari center–centralne dejavnosti URN 32 (območje
Trga svobode) je na območju za HTC-jem predvidena izgradnja kulturnega doma. V letu 2016
je bil na tem območju opravljen odkup stanovanjske hiše in na tem mestu vzpostavljeno
makadamsko parkirišče. Za potrebe umestitve objekta je s postopkom pridobivanja zemljišč
potrebno nadaljevati.
 Predlaga se načrtovanje večnamenske rekreacijske poti za Sevnično od Sevnice
do odcepa za Lisco v Krakovem
Odsek Šentjur-Planina pri Sevnici-Sevnica (R27) je v Pravilniku o kolesarskih povezavah
(Uradni list RS, št. 29/18 in 65/19) naveden kot regionalna državna kolesarska povezava.
Pobuda bo posredovana Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.
V sklopu ureditve potoka Sevnična bo izveden tudi manjkajoči del pločnika na Planinski cesti.
 Predlaga se zagotovitev neoporečne pitne vode na Čelovniku

Vodovodni sistem Čelovnik je zasebni, in ne javni vodovodni sistem. Enotnost tamkajšnjih
prebivalcev, da bi prešli na javni vodovodni sistem, ni bila nikoli jasno izražena. Glede na
dolgoletno spremljanje problematike je razvidno, da težava pri zagotavljanju neoporečne pitne
vode leži v neustreznem vzdrževanju zasebnega vodnega zajetja in nesoglasju med
uporabniki. S problematiko je seznanjena in se aktivno ukvarja tudi Krajevna skupnost Loka
pri Zidanem Mostu.
Pri zagotavljanju javne oskrbe s pitno vodo je za uspešno realizacijo najprej treba urediti vso
potrebno dokumentacijo. Prvi korak je pridobitev izjav vseh uporabnikov na obstoječem
vodovodu, da želijo, v kolikor je to sistemsko mogoče, preiti na oskrbo iz javnega vodovodnega
sistema. Po tem se izvrši ogled na terenu in pripravi primerno oceno o možnosti priklopa
obstoječega vodovodnega sistema na javni vodovodni sistem. Sledi postopek določitve trase
in podpis služnostnih pogodb vseh lastnikov zemljišč, kjer bi potekal vodovodni vodi. Opisani
so pogoji za nadaljevanje izvedbe, ki pa do danes, iz zgoraj navedenih razlogov, niso bili
doseženi.
 Podan je predlog za asfaltacijo ceste Žirovnica–Radež
Odsek lokalne ceste Žirovnica–Radež je v makadamski izvedbi. V sklopu rednega vzdrževanja
lokalnih cest bo Občina Sevnica v letu 2021 izvedla manjša vzdrževana dela, tako da bo cesta
stalno normalno prevozna.
 Podan je predlog za ureditev ceste Rudski most–Razbor
Odsek lokalne ceste Rudski most–Razbor je eden izmed odsekov cest, ki je zaradi starosti
cestišča in zahtevnega terena v slabšem stanju. Cesta je kljub temu normalno prevozna.
Občina Sevnica je v preteklih letih preko rednega vzdrževanja zagotovila normalno prevoznost
cestišča in izvedla večji obsek vejevja in podrastja, tako da je izboljšala preglednost in vidljivost
cestišča.
Država in občina sta v zadnjih letih poskrbeli za boljši dostop do vasi Razbor po lokalni cesti
čez Krakovo in državni cesti proti Lisci.
 Podan je predlog za ureditev cestnih odsekov Okroglice–Razbor–Breg
V sklopu rednih vzdrževalnih del bo Občina Sevnica pristopila k izvedbi manjših vzdrževalnih
del na navedenih odsekih lokalnih cest. Glede na razpoložljiva finančna sredstva bo občina
pristopila k sanacijskih delom.
 Predlog za nadaljevanje sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju
V preteklih letih se je v Boštanju oziroma Dolenjem Boštanju zvrstilo več projektov ureditve
kanalizacijskega omrežja, sočasno z ureditvami prometnic. V sklopu projekta urejanja
sekundarne kanalizacije v letu 2012 je potekala ureditev kanalizacijskega omrežja na območju
obrtne cone. Celovita ureditev komunalnih vodov je leta 2014 potekala v ulici v spodnjem delu
Boštanja. V letu 2019 je bila izveden primarni kanalizacijski vod na območju starega dela
Boštanja proti poslovni coni ob HE Boštanj (Pugelj), na katerega se lahko priključujejo tudi
stanovanjske hiše na tem širšem območju. V Dolenjem Boštanju se je letos izvajal projekt
sanacije kanalizacije, ki je zajemal ureditev dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja na

treh odsekih. Urejanja kanalizacijskega omrežja so potekala tudi v sklopu ureditve prometnic
skozi kraj in komunalnega opremljanja poslovnih con.
Ocenjujemo, da so najnujnejše ureditve na tem področju bile izvedene, k določenim še nujnim
odsekom pa bo Občina Sevnica še pristopila v prihodnjih letih oziroma v okviru tekočega
vzdrževanja.
 Predlaga se ureditev povezovalnih poti na relaciji Boštanj–Radna–Log
V načrtu razvojnih programov proračuna Občine Sevnica 2021–2024 je projekt OB110-070054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ–RADNA–LOG.
V izvajanju je že povezovalna pot od Extraforma do izliva reke Mirne. V letu 2021
predvidevamo pridobivanje projektne dokumentacije za kolesarsko in peš povezavo med
Radno in Logom.
 Poda naj se predstavitev načina izvedbe vrtca v Boštanju z organizacijskega in
finančnega vidika
Občina Sevnica in lastnik objekta Panorama sta podpisala pismo o nameri. Vsebina
opredeljuje, da bosta po ustrezni preureditvi objekta (prostorov za vrtec) sklenila najemno
pogodbo za del objekta (klet, pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem z namenom
zagotovitve novih prostorov za namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Lastnik objekta mora ustrezno preurediti prostore za namen izvajanja štirih oddelkov
predšolske vzgoje v skladu z normativi in pridobiti tudi uporabno dovoljenje. Najemnina znaša
6.000 evrov mesečno in bo fiksna za celotno obdobje najemnega razmerja.
Najemnik objekta bo poleg najemnine plačeval tudi vse individualne stroške in vse obratovalne
stroške prostora (voda, kanalizacija, ogrevanje, internet, telefonski stroški, odvoz smeti in
manjša tekoča vzdrževalna dela). Vrtec bo začel obratovati s 1. septembrom 2021.
 Kakšen je sistem uvrščanja projektov iz NRP v proračun
 Podan je predlog za pripravo strategije, ki bo opredeljevala izvajanje večjih
gradbenih projektov
Načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna in
predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih
projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od
leta 2021 do leta 2025 ter nadaljnja). NRP tako predstavlja načrt investicij in drugih razvojnih
projektov in prioritet občine v štiriletnem obdobju.
S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te
namene, gre za strateško usmeritev naložbenih aktivnosti. V NRP so vključeni odhodki, ki
odražajo razvojno politiko občine.
NRP je sestavni del proračuna Občine Sevnica in se skladno s splošnim in posebnim delom
proračuna pripravlja, sprejema, spreminja in izvršuje. NRP izkazuje načrtovane izdatke
proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih
štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in
druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in
ekonomski klasifikaciji.
Slednje ima največji vpliv na zagon v NRP-ju načrtovanih aktivnosti. Viri za občinske naložbe
so lahko lastni, med katere štejejo čisti proračunski viri tekočega proračunskega leta, ter
kreditna sredstva in tuji, ki pa so pridobljeni iz razpisov državnega in evropskega proračuna
oziroma njegovih skladov, sofinancerjev, drugih občin, presežkov posrednih proračunskih
uporabnikov, sredstev državne rezerve za naravne nesreče in drugo.
Mnogo načrtovanih projektov je v domeni oziroma upravljanju Republike Slovenije, tu je
uskladitev finančne konstrukcije še poseben izziv tako po višini in deležih sredstev,
sofinancerjih ter vsebini posameznih aktivnosti glede na pristojnosti sofinancerjev.
Običajno že od prve aktivnosti na projektu, ideje oziroma pogovora pa do uvrstitve v vse NRPje (NRP RS in Občine Sevnica ter vsi naložbeni načrti sofinancerjev morajo biti usklajeni) mine
nekaj časa, pogosto pa se dogodi, da se tekom nadaljnjih aktivnosti poslovni dogodki ne
odvijajo po idealni časovnici, zato prihaja do odmikov od načrtovanih, celo dogovorjenih rokov.
Vzroki so različni, na večino Občina Sevnica nima vpliva, da pa do uspešne zaključitve projekta
v takem primeru pride, se prilagaja in tudi tekoče usklajuje načrtovane aktivnosti v NRP-ju.
Vsi proračunski dokumenti imajo dinamičen značaj: Splošni in posebni del proračuna manj, saj
imata enoleten značaj in sta podvržena rebalansiranju med letom, NRP pa ima večletno
zasnovo in kompleksnejšo vsebino in je zato njegova preobrazba bolj dinamična.
 Predlaga se racionalizacija stroškov občinske uprave
Višina sredstev za delovanje splošne službe se iz leta v leto minimalno spreminja in se načrtuje
glede na vsakoletne izračune na posameznih proračunskih postavkah.
Med razlogi so spremembe na področju plač, zagotavljanje določenih storitev in sredstev za
delovanje krajevnih skupnosti (od pisarniškega materiala, pošte, upravnega poslovanja,
prevzema poslovnih prostorov – npr. nekdanje pošte, prostori starih šol), nakupa novih
objektov, številnih novih ureditev (električne polnilnice, ribogojnica, itd., kar se odraža na novih
odjemnih mestih za elektriko, strošku komunalnih storitev N).
Povečanje sredstev v splošni službi je razbrati tudi pri vzdrževanju objektov, tako pri tekočih
kot investicijskih stroških, saj Občina Sevnica delno ali v celoti ureja tudi objekte, s katerimi
upravljajo krajevne skupnosti (upravni prostori, večnamenski objekti). Znotraj splošne službe
so zagotovljena sredstva za novogradnje ter vzdrževanje mrliških vežic v občini Sevnica.
Sredstva se zagotavljajo tudi za nakupe zemljišč, objektov, ki so potrebna za investicijska
vzdrževanja cest, javnih površin itd., tudi za geodetske odmere.
Vse več je urejanj premoženjsko-pravnih zadev s področja javne infrastrukture, ki so jih do
sedaj urejale krajevne skupnosti, s prevzemom na občino pa je to strošek občinskega
proračuna. Z odmerami nepremičnin, sklepanjem služnostnih pogodb, nakupi oziroma
menjavami zemljišč se formalno-pravno urejajo razne investicije s področij komunalne
infrastrukture, med njimi cest, kanalizacije, vodooskrbe in druge.

Vse več se iz naslova teh kontov nudi tudi pomoč pri organizaciji raznih prireditev številnim
društvom, pri nakupu opreme, tudi športne, plačajo pa se tudi nepredvideni stroški, kot so
razna nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč pri gradnjah, plačila upravnih taks,
plačilo storitev za strokovna svetovanja za različna področja dela občinske uprave.
 Kakšno je stanje na področju dogovorov za ureditev Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti na Lisci
Na zadnjem sestanku na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na katerem je bil
prisoten tudi direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, je bila Idejna zasnova postavitve
objekta na Lisci za vključitev v mrežo CŠOD pozitivno sprejeta.
Podana je bila informacija, da s strani ministrstva ne morejo zagotoviti financiranja izgradnje
tovrstnega objekta na Lisci. V primeru, da bi Občina Sevnica izgradila objekt in ga tudi
financirala, bi Center šolskih in obšolskih dejavnosti poiskal primerne vsebine in organiziral
izvajanje.
 Poda naj se pojasnilo glede administracijskih stroškov KS Loka pri Zidanem
Mostu
Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu redno zagotavlja sredstva za pisarniški material in
storitve (nabava kuvert, papirja, kartuš za tiskalnik in drugega drobnega pisarniškega
materiala), za poštne storitve (za pošiljanje položnic za vodarino Razbor in Okroglice),
sredstva za gostinske storitve in nabavo napitkov (ob kulturnih prireditvah, otvoritvah,
sestankih krajevne skupnosti, pogostitvah ob zaključku leta).
Sredstva namenja tudi za obdaritev otrok za novo leto, plačilo cvetličnih aranžmajev ob obiskih
starostnikov ob njihovih jubilejih, žalne aranžmaje.
Krajevna skupnost poravna tudi stroške za porabo električne energije v prostorih KS, za
večnamenske prostore na Razborju in Loki ter za razsvetljavo na igriščih v Loki in na Bregu.
Mesečno plačuje tudi komunalne storitve, stroške telefonskih storitev za stacionarni in mobilni
telefon, plačilo internetnih storitev in prispevek za priključitev na širokopasovno omrežje.
Plačuje se tudi uporabnina za T2 in porabo plina za dom krajanov na Razborju, katerega
dobavitelj je Petrol, d. d. Ljubljana, tar nakup kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane v
Loki. Sredstva za urejanja kraja so namenjena za plačilo urejanja javnih površin v upravljanju
KS – cvetlično zasaditev na trgu v Loki pri Zidanem Mostu, na Bregu, na Razborju in v
Šentjurju, nakup škropiv za zatiranje plevela.
Postavka sejnine udeležencem odborom predstavlja načrtovane stroške za izplačilo
nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti in izplačilo sejnin članom sveta.
Načrtovan je tudi strošek prometa na transakcijskem računu vodenega pri Upravi za javna
plačila. Drugi operativni odhodki krajevne skupnosti pa zajemajo stroške odvetniških storitev,
servisiranje gasilnih aparatov, izdelavo letakov in vabil ter druge operativne stroške, ki jih ni
mogoče razporediti na druge postavke in jih pred začetkom leta ni mogoče predvideti.
V letu 2020 je bila na ta konto prikazana realizacija v zvezi izdelave Knjige o KS Loka. Z Ženjo
Gerjevič Zelič je bila sklenjena pogodba o sodelovanju z namenom izvedbe raziskave o
življenju in delu zasluženega Ločana, narodnega buditelja, sadjarja, kronista in pesnika
Dragotina Ferdinanda Ripšla ob 200-letnici njegovega rojstva z namenom izdaje knjige v
pogodbene znesku 6.000 evrov. V letu 2021 bodo nastali še stroški glede tiska in fizične izdaje

knjige. Za celoten konto je ocenjena poraba sredstev v znesku 4.000 evrov. Če se bodo
izkazali stroški izdaje za nižje od predvidenih, se bodo sredstva prerazporedila na konto
vzdrževanja cest.
 Predlaga se umestitev postavke za OPPN 4 poslovna cona Blanca
Občina Sevnica je v letu 2018 na podlagi konkretnih pobud zasebnih investitorjev dopolnila in
spremenila OPPN za del območja poslovne cone Blanca (bivši rudnik nekovin). Na podlagi
določitve novih parcel v OPPN je investitor del zemljišč za svoje potrebe že odkupil. Občina je
naročila tudi izdelavo projektne dokumentacije za prometno in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo, kar je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutna gospodarska
situacija verjetno onemogoča nadaljevanje aktivnosti investitorja v zvezi s pričetkom
infrastrukturnih ureditev in gradnje proizvodno-poslovnega objekta.
V osrednjem območju naselja Blanca pa je občina na podlagi pobud KS Blanca in PGD Blanca
v letu 2018 pristopila k ureditvi medsebojnih lastniških razmerij med lastnikom zemljišč ter
Občino in parcelaciji zemljišč, ki so potrebna za širitev oz. dograditev gasilskega doma Blanca.
Območje se obravnava širše, saj je v OPN namenjeno novi stanovanjski pozidavi, je pa v
zasebni lasti predvsem enega lastnika zemljišč. Izdelan je bil geodetski načrt za celotno
območje, na podlagi opravljenih sestankov in dogovorov pa je bil pripravljen predlog
parcelacije za odkup zemljišča za dozidavo gasilskega doma in ureditev nove dovozne ceste
do celotnega območja, ki s severni strani zaradi posegov v zasebna zemljišča ni mogoča.
Po uskladitvi dogovorov z lastnikom, KS Blanca, PGD Blanca in Občino Sevnica s sklenitvijo
pogodbe bo izvedena parcelacija in načrtovani gradbeni posegi.
V nadaljevanju bo moral lastnik zemljišč podati pobudo za uvedbo OPPN za območje nove
stanovanjske pozidave na Blanci, občina pa bo zagotovila strokovne podlage, s katerimi bodo
določena merila in pogoji za ureditev območja OPPN z navezavo na urbanistični koncept
razvoja in širitve Blance.
 Podan je predlog za menjavo kurilne naprave v objektu večnamenskega doma
na Blanci
Občina Sevnica je skupaj s Krajevno skupnost Blanca in Prostovoljnim gasilskim društvom
Blanca letos pristopila k celoviti ureditvi kompleksa objektov na Blanci, v sklopu katerega je
tudi večnamenski dom na Blanci. Izvedena je bila geodetska odmera zemljišča, sledi pa še
izdelava etažnega načrta, zemljiškoknjižna ureditev. Zaradi predvidene rušitve stare kurilnice
in širitvi objektov bo Občina Sevnica pristopila tudi k celoviti projektni rešitvi ogrevanja
objektov.
 Podan je predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–Račica
Redno usklajevanje med Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo je ena od nalog Občine Sevnica, kljub temu, da je državna cestna mreža v
pristojnosti države.
Izgradnja državne infrastrukture na lokalni ravni je odvisna od zagotovitve sredstev v
vsakoletnem državnem proračunu in je skladna s prioritetami potreb na ravni države. Občina
Sevnica izpostavlja potrebe za urejanje državnega omrežja, ki je zelo pomembno za razvoj

lokalne skupnosti. Zato redno sodeluje pri pripravi projektnih dokumentacij, pri načrtovanju
ureditev, pri pripravah in izvedbah projektov, pa tudi pri načrtovanju vzdrževanja.
Na sestanku v mesecu juliju sta DRSI in Občina Sevnica razpravljali o vseh aktualnih
aktivnostih in pobudah za realizacijo državnih projektov z območja sevniške občine. Občina
Sevnica bo na DRSI posredovala predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–
Račica in predlagala, da se projekt uvrsti v državne programe za pričetek izvedbe v letu 2022.
 Predlaga se ureditev jarka v Račici, kamor se zlivajo odpadne vode na območju,
ki ni zajeto v izgradnjo kanalizacijskega sistema Račica
Na osnovi sprejete Novelacije študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na
območju občine Sevnica, ki jo je Občinski svet Občine Sevnica sprejel leta 2014, je za naselje
Račica predvideno čiščenje z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Na osnovi te
Novelacije je pri rekonstrukciji ali novogradnji stanovanjskih objektov potrebno vgraditi male
čistilne naprave.
Iz male čistilne naprave je v tem primeru možen priklop na obstoječo kanalizacijsko cev, skozi
katero bi očiščene odpadne vode nato vodile v obstoječ odprt jarek.
 Podan je predlog, naj se na proračunskih postavkah s področja kmetijstva
nameni več sredstev za ohranjanje srednjih in manjših kmetij
Občina Sevnica na področju razvoja kmetijstva nameni preko 80 tisoč evrov subvencij in
nepovratnih sredstev na podlagi priglašene sheme pomoči skupinskih izjem Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. V pravilniku so
določeni pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, in sicer za naslednje ukrepe:
-

pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov),
pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja,
pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev,
podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja
podeželja in
štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij.

Poleg subvencij in nepovratnih sredstev Občina Sevnica izvaja tudi druge aktivnosti, s pomočjo
katerih pomaga kmetijstvu in kmetom iz sevniške občine.
Občina Sevnica je kmetijska občina, zato na različne načine podpira aktivnosti na področju
kmetijstva.
Pospešuje, širi in nadgrajuje verigo trajnostne lokalne oskrbe s hrano. Kratka pot od
pridelovalca do potrošnika ima zelo pozitivne okoljske učinke, seveda pa je pridelava poljskih
in sadjarskih pridelkov ter raznih drugih živilskih izdelkov na kmetijah zelo pomembna

gospodarska dejavnost, ki številnim daje delavno mesto. Tako pridelava kot prireja se izvajata
na sonaraven način.
Stik s kupcem je v procesu prodaje ključnega pomena, zato je pomembno kakovostno
omogočati, da se kmetje lahko predstavijo ter svoje pridelke in izdelke in prodajajo na kmečkih
tržnicah. V Sevnici je ta pričela delovati leta 2007, leta 2014 pa je bila razširjena in dopolnjena
z novimi, sodobnimi stojnicami, ki oživijo vsako sredo, petek in soboto med 8. in 12. uro. Na
stojnicah se lahko kupi vse vrste sveže zelenjave in ozimnico, sadje, sezonsko jagodičevje,
razne domače moke, kruh, potice, drobno pecivo, testenine, žganja, med in medene izdelke,
zelišča, mleko, sir, skuto, jogurte in razne druge mlečne produkte, jajca, oreščke, vrtnine,
šparglje, ekološke pridelke in mnoge druge domače dobrote. Ker so večinoma pridelane na
integriran in ekološki način, jih odlikuje zdrava narava z veliko vitamini, antioksidanti, minerali
in hranili – skratka za zdravo telo številne pozitivne lastnosti. Izdelki domače predelave prav
tako ne vsebujejo raznih konzervansov, barvil in drugih škodljivih kemikalij. Ozaveščeno
prebivalstvo vse to zelo ceni in spoštuje, kar dokazuje velik obisk tržnice skozi vse leto.
Leta 2012 je pričela veljati novela Zakon o javnem naročanju, ki je dovolila, da se lahko 20 %
celotne dobave hrane odda neposredno lokalnim dobaviteljem. Že v naslednjem letu je Občina
Sevnica to možnost predstavila javnim zavodom (šolam in vrtcu) in pričela z izvajanjem
javnega naročila za javne zavode z upoštevanjem zakonske možnosti 20 % vključenosti lokalih
dobaviteljev hrane. Izven postopka javnega naročila je sedaj vključenih okrog 30 različnih
dobaviteljev. Dobavljajo zelo pestro ponudbo od zelenjave, sadja, mesa, mleka in mlečne
izdelke, jajca, med, meso, domači kruh, sokovi, pomembni so tudi ekološki izdelki (meso,
moka).
Občina Sevnica si prizadeva, da bi bil delež lokalne dobave izločen iz JN višji od 20 %. Pobuda
o povečanju je bila poslana tudi na Ministrstvo za javno upravo, ki je v odgovoru zagotovilo,
da ko se bo spreminjala evropska zakonodaja, ki ureja javno naročanje, bo Slovenija podala
predlog povečanja tega deleža, ki bo izvzet iz postopkov javnega naročanja.
V sodelovanju s kabinetom župana je bila kreirana nova spletna stran oziroma spletni imenik,
ki zbira informacije o lokalnih ponudnikih (www.domace.sevnica.si).
Po pripravi strategije razvoja turizma, kjer je bilo vključenih skoraj 100 posameznikov, 7
izvedenih delavnic, 2 izvedeni strokovni ekskurziji po občini, 24 obiskov pri ponudnikih in
opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma, je občina skupaj s KŠTM
razvila skupno kolektivno blagovno znamko. Ocenjeni so bili že 3 razredi produktov, in sicer:
rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja, pridelki in živilski izdelki
ter jedi in pijač, postreženih na gostinski način.
Podeljeni so bili prvi certifikati kolektivne blagovne znamke (KBZ) Sevnica Premium. Za
naslednje leto se pripravlja ocenjevanje in podeljevanje pravic do uporabe naziva KBZ Sevnica
Premium za namestitve v občini Sevnica.
Nova KBZ Sevnica Premium, ki je nastala v okviru Strategije razvoja turizma občine Sevnica
2019–2024, je zaživela začetka leta 2020, in takrat so bili tudi podeljeni prvi certifikati
kakovosti. Lastnik KBZ Sevnica Premium je Občine Sevnica, nosilec KBZ pa KŠTM Sevnica.
Certifikat kakovosti do danes tako nosi 5 rokodelskih izdelkov treh ponudnikov, 48 živilskih
pridelkov in izdelkov dvanajstih ponudnikov in 19 jedi in pijač postreženih na gostinski način,
ki se jih dobi pri sedmih ponudnikih v naši občini. Tem se je v oktobru pridružil še naziv Hiša
gastronomije Sevnica Premium, ki ga je prejela Gostilna Repovž iz Šentjanža.

Ponudnike, katerih izdelki nosijo certifikat Sevnica Premium, se najde na spletni strani
www.visit-sevnica.com v zavihku Sevnica Premium. Obiščejo pa se lahko tudi na sobotni
kmečki tržnici v Sevnici
Za naslednje leto pa se pripravlja ocenjevanje in podeljevanje pravic do uporabe naziva KBZ
Sevnica Premium še za namestitve v občini Sevnica.
 Predlaga se ureditev igral pri gasilskem domu na Bregu
Občina Sevnica s postavljanjem igral in fitnes naprav omogoča možnost rekreacije vseh
občanov. Lokacije postavitev igral so usmerjene v tista naselja, kjer je za to podan interes, kjer
je zemljišče v javni rabi in kjer je večje število uporabnikov. Na Bregu sta že dve lokaciji, kjer
se razvija športna dejavnost, zato je to smiselno upoštevati.
Pred postavitvijo igral, ki bi lahko bila izvedena v letu 2021, bo za določitev lokacije potrebno
sodelovanje med Krajevno skupnostjo Loka, s predstavniki PGD Breg in občino.
 Predlaga se asfaltacija še manjkajočega dela ceste na relaciji Drožanje–Brezje
Občina Sevnica je v preteklih letih izvedla sanacijo najbolj poškodovanih odsekov lokalne
ceste na relaciji Drožanje–Metni Vrh.
V letu 2021 načrtuje sanacijo plazovitega območja pred mostom čez Drožanjski potok v naselju
Brezje, ki zmanjšuje širino cestišča ter s tem ogroža varnost udeležencev v prometu.
 Podan je predlog za ureditev ceste Čanje–Lončarjev Dol
V kraj Čanje je dostop mogoč po štirih cestah, pri čemer ima vsaka omejitev za neoviran dostop
tovornih vozil. Zato je bila s krajevno skupnostjo že realizirana ureditev ceste čez Gradec.
Cesta Lončarjev Dol–Čanje je kot številne druge potrebna sanacije.
Predlog je, da se v letu 2021 prične z urejanjem zemljiških razmerij in da se izvede sanacija
najbolj poškodovanih delov.
 Podan je predlog za ureditev državne ceste od Brezovega do Blance
S strani DRSI je Občina Senica v oktobru 2020 prejela dopis, v katerem je navedeno, da je
preplastitev ceste R3-679, odsek 3909 Breg-Sevnica-Brestanica, med km 13,2 in 14,4 (Dolnje
Brezovo-HE), v planu preplastitev predvidena za leto 2021.
 Predlaga se ureditev ceste na Dobravo v Sevnici v povezavi z območjem OŠ Ane
Gale Sevnica
V načrtu razvojnih programov proračuna Občine Sevnica 2021–2024 je projekt OB110-200019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO, na katerem je za leto 2021 planiranih 181.200 evrov.
Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini okrog
160 metrov, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale.

Predvidena je gradnja kanalizacije in elektro-kabelskih vodov, sanacija podpornih zidov,
rekonstrukcija vozišča ter gradnja enostranskega pločnika. V izdelavi je projektna
dokumentacija. Gradnja bo usklajena z upravljavci komunalnih ter elektro vodov.

 Predlagana je uskladitev vsebin med lastniki mejnih zemljišč na območju Lisce
Občina Sevnica se zaveda pomena dobrega sodelovanja lastnikov celotnega območja Lisce.
Sestanek je bil predviden ob prevzemu novega najemnika, vendar v letošnjem letu zaradi vseh
omejitev, tega ni bilo mogoče organizirati.
Ko bodo razmere to dopuščale, bo Občina Sevnica organizirala širši sestanek tudi z lastniki
mejnih zemljišč na območju Lisce.

