OPREDELITEV DO POBUD IN PREDLOGOV PRI SPLOŠNI RAZPRAVI OB
PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2019, KI SO BILI PODANI NA
SEJI Z DNE 30.01.2019

-

Opredeliti kreditni potencial občine:

Občina Sevnica se skladno z zakonodajnim okvirjem zadolžuje za večje investicijske projekte.
S kreditnim potencialom se odziva tudi na eventualne razpise za pridobitev evropskih ali
državnih sredstev, kjer je potrebna soudeležba z lastnimi viri.
Občina Sevnica se lahko skladno z drugim odstavkom 10. b člena Zakona o financiranju občin
– 1 (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) v letu
2019 zadolži za največ 343.965,86 evrov letne anuitete. Znesek pomeni najvišjo dodatno
višino odplačila glavnic in obresti poleg obstoječih kreditnih obveznosti.
-

Za obnovo Bazena Sevnica pridobiti sofinancerska sredstva:

Projekt sanacije Bazena Sevnica je Občina Sevnica v lanskem letu prijavila na razpis
Fundacije za šport (FŠO) za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v
naravi v letih 2018, 2019 in 2020. Na podlagi ocenjenih meril (dostopnost vsem prebivalcem,
obstoj športnih objektov in površin v naravi, vrednost investicije, zagotavljanje vadbenih
površin za več športnih panog) je bila vloga kljub pisno izraženi podpori številnih športnih
nacionalnih in lokalnih zvez iz različnih panog (Plavalne zveza Slovenije, Fitnes zveze
Slovenije, Kickboxing zveze Slovenije, Karate zveze Slovenije, Športne zveze Sevnica,
Strelske zveze Sevnica) ovrednotena s prenizkim številom točk.
Maksimalni znesek sofinanciranja FŠO je 85.000 evrov, ne glede na vrednost investicije.
Občina Sevnica se je zaradi nizkega deleža sofinanciranja in lanske neuspešne prijave
odločila, da projekta sanacije bazenske školjke in strojnice na Bazenu Sevnica ne bo prijavljala
na razpis fundacije, temveč bo iskala druge vire. Na razpis FŠO je glede na trenutne potrebe
na športnih objektih KŠTM Sevnica prijavil projekt zvočne izolacije Športne dvorane Sevnica.
Občina je opravila tudi poizvedbe na ministrstvu, pristojnem za šport, kjer pa so pojasnili, da
za tovrstne namene ne predvidevajo razpisov. Projekt sanacije bazenske školjke je bil tako v
letošnjem letu prijavljen za sofinanciranje po 23. členu Zakona o financiranju občin, za kar bo
Občina Sevnica iz te kvote pridobila celoten znesek 500.000 evrov, ki je po osnutku proračuna
predviden za izvedbo. Projekt je razdeljen v dve fazi, in sicer na sanacijo bazenske školjke in
sanacijo strojnice. Odpiranje ponudb za izvedbo prve faze je bilo 11. 2. 2019, prispela je ena
ponudba v okviri ocenjeni vrednosti. Po uskladitvi finančne konstrukcije se pridobi ponudba še
za drugo fazo.
-

Pojasniti finančno konstrukcijo izgradnje stadiona v Sevnici:

V letu 2018 so bila izvedena zemeljska in gradbena dela za stabilizacijo pobočja na območju
predvidenega atletskega stadiona z nogometnim igriščem, ki so obsegala izvedbo
odvodnjavanja območja z globokimi drenažami in drenažnimi rebri, izvedbo podporne
konstrukcije in terasastih naravnih tribun ter druge ukrepe za stabilizacijo pobočja.
Projektno dokumentacijo (IDZ, PGD in PZI) je izdelalo podjetje I.S.B. inženirsko statični biro d.
o. o. Izvajalec del stabilizacije pobočja je na podlagi izvedenega odprtega postopka javnega
naročanja podjetje Rafael d. o. o. Sevnica. Strokovni nadzor nad investicijo izvaja Metod
Krajnc, dipl. inž. grad., I.S.B. d. o. o.
Med izvajanjem del se je po obdobju močnejšega deževja v juniju 2018 območje zasitilo z
vodo, zaradi česar je kasneje prišlo do poškodb opornega zidu in drsenja dela brežine.
Izvedeni so bili dodatni ukrepi za stabilizacijo (dodatne kamnito betonske pete s piloti, dodatna
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drenaža, ponikovalnica). Glede problematike nestabilnosti terena, ki se je pojavila med samo
gradnjo, so na terenu izvedene dodatne geološke vrtine z inklinometri. Na podlagi spremljanja
stanja, meritev in laboratorijskih preiskav vzorcev bodo določeni nadaljnji stabilizacijski ukrepi,
ki bodo izvedeni v letu 2019. Ureditev dodatne stabilizacije terena je uvrščena v predlog
proračuna.
Občina bo v letu 2019 naročila izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Športnorekreativnega parka v Sevnici (atletski stadion). Projektna naloga je pripravljena skladno z
OPPN. Razpis za izbor projektanta bo objavljen do 26. 2. 2019 z rokom izdelave šest mesecev.
-

Poiskati možnosti za sofinanciranje ureditev kolesarske infrastrukture:

Ključni instrument regionalne politike v naslednjem programskem obdobju je Dogovor za
razvoj regije, ki ga za obdobje štirih let skleneta MGRT in Razvojni svet regije. Gre za nov
instrument regionalne politike, ki je prvič uporabljen za obdobje 2014–2017. Vključuje: (1)
regijske projekte in (2) sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno
specializacijo regije.
Na podlagi 1. odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo Povabilo Razvojnim svetom regij za
dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo. V okviru navedenega povabila je bilo
možno v Dogovor regij vključiti tudi gradnjo regionalnih kolesarskih povezav v okviru
Prednostne naložbe 4.4.
Upravičene so bile kolesarske povezave, ki:
•

•

•

se navezujejo na cilje celostne prometne strategije (v nadaljnjem besedilu: CPS)
občine oz. vsaj ene od občin, če bo kolesarska povezava potekala prek več občin. CPS
mora biti sprejeta do oddaje Vloge za odločitev o podpori v okviru neposredne potrditve
operacije. Začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v mestnem naselju
občine s sprejeto CPS, katere akcijski načrt vključuje kolesarsko povezavo za dnevno
mobilnost. Kolesarska povezava mora zagotavljati zvezno povezavo iz središčnega
mestnega naselja. Kolesarska povezava lahko v delu poteka tudi po cestah, na katerih
PLDP ni preko 2500 vozil na dan in je hitrost omejena na največ 70 km/h, vendar ti
odseki ne smejo predstavljati več kot dve tretjini dolžine povezave. Najmanj ena tretjina
povezave poteka po ločeni kolesarski povezavi (pot, pas ali steza). Na kritičnih odsekih
kolesarske povezave, ki potekajo po cestah, morajo biti zagotovljeni ustrezni fizični
ukrepi umirjanja prometa. Kritične odseke na kolesarski povezavi in predloge umirjanja
prometa določi licencirani presojevalec varnosti cest. Za prikaz okvirne finančne
konstrukcije in izvedljivosti projekta v načrtovanem časovnem obdobju je potrebno
predložiti investicijsko dokumentacijo najmanj na ravni DIIP.
povezujejo središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem. Začetek
regionalne kolesarske povezave mora biti v kraju, ki je pomemben z vidika regije ali
lokalnega območja za dnevne migracije (zaposlitveno središče, izobraževalne
ustanove). Zaledje pomeni obvezno stalno poselitev (zaledna naselja), iz katere so
obstoječe dnevne migracije v središča regionalnega oz. lokalnega pomena.
izkazujejo dolžine povezav, ki so primerne za dnevno migracijo s kolesom (do 20 km
iz središčnega mestnega naselja).

Regionalna kolesarska povezava v tem povabilu pomeni gradnjo regionalnih kolesarskih
povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti ne glede na kategorizacijo. Takšna povezava
mora zagotavljati dnevno mobilnost kolesarjev.
V občini Sevnica smo razmišljali o prijavi kolesarske steze ob reki Savi na navedeni poziv. V
skladu z razpisnimi pogoji bi morala imeti Občina Sevnica pridobljeno gradbeno dovoljenje za
gradnjo kolesarskih povezav ter s tem povezana zemljišča. Gradnja kolesarskih povezav na
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obravnavanem območju je torej pogojena s pridobitvijo pravice gradnje na državnih zemljiščih
in pogojev upravljavcev vodotokov.
Skladno z navedenim ter s pogoji razpisa se je Občina Sevnica odločila za naslednje projekte,
ki bodo sofinancirani z evropskimi sredstvi: Komunalno opremljanje v PC Sevnica, Hidravlične
izboljšave v občini Sevnica, Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici.
Z navedenimi projekti bo Občina Sevnica lažje izkoristila sorazmeren delež razdeljenih
evropskih sredstev po občinah v naši regiji. V kolikor bo možno v naslednjem Dogovoru regij
pridobiti evropska sredstva za kolesarske povezave, bo preučena tudi možnosti za njihovo
pridobitev.
-

Zagotoviti sredstva za nakup vozila z avto-lestvijo (reševanje z višin):

Občina Sevnica je v skladu z dogovorom z Gasilsko zvezo Sevnica v letu 2017 pristopila k
problemu, ki nastopi pri reševanju oseb in premoženja iz višjih nadstropij v večstanovanjskih
objektih predvsem na področju Sevnice in Krmelja. Z Gasilsko zvezo Sevnica je bil oblikovan
dogovor, da se v petletni plan nabave vozil in tehnike v načrt razvojnih programov za leta od
2019–2022 uvrsti nabava vozila Multistar, ki omogoča reševanje iz višin in tudi iz globin do 12
m. Vozilo bo skupaj z Občino Sevnica in Gasilsko zvezo Sevnica nabavilo Prostovoljno
gasilsko društvo Sevnica, ki je hkrati tudi gasilska enota širšega pomena in osrednje gasilsko
društvo v občini Sevnica.
Za področje pokritosti terena je bila izdelana tudi študija potreb z avtolestvami oz. vozili,
primernimi za reševanje iz visokih zgradb. Sredstva za sofinanciranje vozila bodo zagotovljena
v proračunih za leto 2020 in 2021. Leta 2021 je tudi rok za dobavo vozila. Za izvedbo celotnega
projekta bo pridobljeno tudi nekaj nepovratnih sredstev iz razpisa, ki ga bo pripravila Uprava
za zaščito in reševanje v letu 2020. Občina Sevnica ima za potrebe reševanja iz višin trenutno
sklenjeno pogodbo s Poklicno gasilsko enoto Krško.
-

Slediti dogovorom iz NRP:

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 2019 do leta 2022 oziroma tudi po letu 2022, saj so v obrazcu 3 v zadnjem letu v
zadnjem stolpcu »po letu 2022« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se
nadaljujejo še po letu 2022). NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter
državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta.
S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za
te namene. V NRP so torej 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.
V NRP je potrebno zajeti vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru
skupine kontov 42 – Investicijski odhodki oziroma podskupine kontov 420 – Nakup in gradnja
osnovnih sredstev in 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki ter 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom.
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Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena povečanju ali ohranjanju stvarnega
premoženja države oziroma občine in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki
povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev v njihovih bilancah stanja (sredstva za gradnjo in nakup poslovnih
prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev,
sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter sredstva za investicijsko
vzdrževanje objektov, opreme in podobno). Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter za njihovo vzdrževanje in
obnovo (namenska sredstva državnega oziroma občinskega proračuna drugim ravnem
države, javnim podjetjem, javnim zavodom, javnim skladom in agencijam, privatnim
podjetjem in posameznikom ter zasebnikom in drugim izvajalcem javnih služb ...). Med
investicijske izdatke se ne štejejo stroški študij, ki se ne nanašajo na konkretno osnovno
sredstvo.
Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno
sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih evropskih
virov, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. Finančna konstrukcija teh
posameznih projektov mora izhajati iz celotne vrednosti projekta in predvideti tudi vire za
ostale stroške, tj. tiste, ki niso upravičeni stroški po pravilih financiranja projektov iz skladov
Evropske unije.
-

Ustrezno prostorsko načrtovanje za gospodarski razvoj in razvoj stanovanjskih
področij, zagotavljanje zemljišč za poslovno gradnjo:

Za stanovanjsko gradnjo je v veljavnem OPN opredeljenih skupaj 10.708,52 ha zemljišč,
površin za industrijo in gospodarske cone pa je 978,62 ha, v kar niso vključene površine z
objekti za kmetijsko proizvodnjo (49,07 ha).
Za področje stanovanjske gradnje je, načeloma brez bistvenih omejitev glede poteka
varovalnih pasov infrastrukturnih in energetskih vodov, neprimernih naklonov terena za
gradnjo, zagotovitve nemotenega dostopa do gradbenih parcel in podobno, primernih oz.
prostih cca. 77,30 ha stavbnih zemljišč.
Predvidenih površin z OPPN je: za stanovanjsko gradnjo 46,25 ha, za turizem 19,86 ha, za
poslovne in gospodarske cone 16,60 ha.
Prostih primernih površin za gradnjo v industrijskih in gospodarskih conah je cca. 24,96 ha
površin. Poslovne cone v občini Sevnica so:
-

-

Poslovna cona Krmelj – 6,01 ha prostih površin v lasti zasebnikov
Obrtna cona Krmelj – 1,05 ha prostih površin v lasti zasebnikov
Poslovna cona Boštanj (TC Mercator) – 0,47 ha prostih površin v zasebni lasti
Poslovna cona ob HE Boštanj – večina zemljišč prodana in so v zasebni lasti,
preostanek v lasti RS
Poslovna cona INES Sevnica – 7,16 ha prostih površin v zasebni lasti
Poslovna cona Blanca – 0,57 ha prodanih zemljišč, preostale površine v lasti Občina
Sevnica (Prodani sta bili dve zemljišči, eden od investitorjev bo z izvedbo gradnje
objekta pričel v letu 2019. Občina Sevnica pripravlja projektno dokumentacijo za
komunalno opremljanje te poslovne cone).
Industrijska cona Sevnica – 1,59 ha prostih površin v zasebni lasti
Poslovna cona Radna – 4,84 ha prostih površin v lasti zasebnikov, zemljišča so v
prodaji
Trgovsko poslovni center Šmarje – že pozidano v celoti
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-

OPPN Sv. Križ – obrtno-poslovni del OPPN – 2,63 ha prostih površin v lasti Občine
Sevnica (0,4 ha) in zasebnikov (2,23 ha)
Obrtno poslovna cona Dolenji Boštanj – 0,34 ha prostih površin v lasti Občine Sevnica,
3,3 ha prostih površin v lasti zasebnikov

V lanskem letu je Občina Sevnica, kot vselej ob pripravah na nove spremembe prostorskih
aktov občine, ponovno pisno pozivala vse gospodarske subjekte v občini, da pred pričetkom
uvedbe postopka priprave sprememb OPN podajo svoje razvojne težnje, pobude in potrebe
po zagotavljanju dodatnih površin za razvoj, širitev in ohranjanje njihove dejavnosti. Odziva s
strani podjetnikov in gospodarskih družb ni bilo.
Enako je občina lani, ob uvedbi postopka 3 sprememb in dopolnitev OPN Sevnica, pozvala
vse krajevne skupnosti v občini, da podajo seznam predlogov za spremembe prostorskega
akta. Tudi na tem področju ni bilo odziva. Načrtovanje razvoja dejavnosti v prostoru je tako v
strateškem kot v izvedbenem delu priprav prostorskega akta težje, če odzivnosti s strani
aktivno vpletenih v razvoj občine ni.
Za obstoječa območja gospodarskih con (veljavni OPPN in drugi obstoječi prostorski akti) smo
v zadnjih letih izvedli vrsto sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, ki smo jih izvajali glede
na podane poslovne pobude in potrebe gospodarskih družb, ki delujejo na teh območjih. S
tem aktivno sledimo poslovnim načrtom in razvoju dejavnosti posameznih podjetij na območju
občine z vidika ohranjanja in razvoja novih delovnih mest.

-

Zagotoviti dodatna sredstva za spremembo OPPN Sv. Križ–Boštanj z namenom
uskladitve akta s krajevno skupnostjo:

Občina Sevnica je s sprejetim občinskim prostorskim načrtom v letu 2012 dobila možnost za
pozidavo dela območja trase boštanjske obvoznice, za katero je bil rezerviran prostor v
državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarno Boštanj. Zaradi prostorskih potreb občanov,
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težnje k postopnemu združevanju poselitvenega območja spodnjega in zgornjega dela
Boštanja z načrtovano stanovanjsko pozidavo in predvsem v prizadevanju po ureditvi tega
dela Boštanja se je Občina Sevnica odločila, da pristopi k pripravi OPPN. Izdelovalec OPPN
je bila družba Savaprojekt d. d. iz Krškega.
V letu 2013 je občina predhodno pričela s pripravo strokovnih podlag, ki je služila kot podlaga
za razpravo z lastniki zemljišč ter KS Boštanj in za nadaljnjo pripravo in izdelavo OPPN.
Po razgrnitvi variantnih rešitev na sedežu KS Boštanj in po prejetih pripombah na dveh
dodatnih predstavitvah in predstavitvah z lastniki zemljišč v območju predvidenega OPPN (23.
4. 2013 in 21. 1. 2015) je izdelovalec izdelal končni 3. predlog načrtovanih ureditev, v katerem
so bile podani predlogi in pripombe smiselno upoštevane in vključene.
Po objavi sklepa župana o pričetku postopka priprave OPPN v juniju 2015 je bil julija poslan
osnutek akta v pridobitev smernic pristojnim nosilcem urejanja prostora. Od avgusta do
septembra je tekel rok za izdajo smernic, do decembra 2015 so bile prejete še dopolnilne
smernice (področje prenosnega plinovodnega omrežja).
Od 23. 12. 2015 do 25. 1. 2016 je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN.
Gradivo je bilo na vpogled zainteresirani javnosti na sedežu KS Boštanj, na Oddelku za okolje
in prostor Občine Sevnica ter na spletni strani Občine Sevnica. Javna obravnava je potekala
13. 1. 2016 v prostorih TVD Partizan v Boštanju.
Dopolnjeni osnutek je na 12. redni seji dne 17. 2. 2016 v 1. obravnavi potrdil Občinski svet,
pozitivno se je opredelil do zavzetih stališč k podanim pripombam z javne razgrnitve.
V aprilu 2016 so bile zaradi predlogov in zahtev nekaterih zainteresiranih lastnikov zemljišč,
podanih po zaključku javne razgrnitve, naročeni in izdelani popravki in dopolnitve strokovnih
podlag zaradi umeščanja dodatnih objektov v prostor in usklajevanj z nosilci sprememb
(naročilnica in aneks št. 1 k pogodbi skupaj: 4.465,40 evrov).
Po pridobitvi končnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora v mesecu v maju in juniju
2016 je bilo potrebno načrtovane posege v vplivnem območju kulturnega spomenika Boštanj
– cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) dodatno usklajevati z zahtevami Ministrstva za
kulturo. Po uskladitvi v skladu z njihovimi zahtevami je občina 25. 7. 2016 prejela končno
pozitivno mnenje Ministrstva za kulturo in 4. 8. 2016 še odločbo Ministrstva za okolje in prostor,
Direktorata za okolje, da v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite
presoje vplivov na okolje.
Postopek priprave OPPN je bil zaključen s potrditvijo in sprejemom Odloka o OPPN na seji
občinskega sveta dne 21. 9. 2016.
V nadaljnjih postopkih so bile po sprejemu OPPN izvedene faze, ki so razvidne iz spodnjega
tabelaričnega pregleda stroškov.
Pregled vseh stroškov Občine Sevnica vezanih na izdelavo prostorskih aktov, izvedbene
dokumentacije za gradnjo in izvajanja gradbenih del do konca meseca januarja 2019:
zap.
faza
št.

znesek v EUR

1.

izdelava strokovnih podlag

21.655,00

2.

izdelava geodetskega načrta območja OPPN

8.125,20

3.

strokovne hidrološke in hidrogeološke podlage

915

4.

izdelava OPPN

23.143,40

5.

popravki OPPN po javni razgrnitvi zaradi zahtev investitorjev

4.465,40

6.

izdelava projekta PGD za gospodarsko javno infrastrukturo

11.114,20

7.

dodatne, širše geološke raziskave

2.780,00
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8.

nakup zemljišč Lipar Janez

61.057,06

9.

razširitev geodetskega načrta

706,38

10.

Program opremljanja območja OPPN

2.379,00

11.

izdelava projekta PZI za gospodarsko javno infrastrukturo

24.253,60

12.

parcelacija dol. gradbenih parcel za ceste, zakoličba

3.172,00

13.

izvedba makadamskega ustroja odseka ceste (del)

14.993,21

14.

izvedba odseka vodovoda

5.979,00

15.

izvedba odseka meteorne in fekalne kanalizacije

35.613,35

SKUPAJ: do januarja 2019

220.351,80

V času od sprejetja odloka na občinskem svetu na Občino Sevnica ni bilo podanih pisnih pobud
za spremembo akta. V primeru podane utemeljene pobude na podlagi interesa investitorjev se
pristopi k spremembi akta.
-

Ureditev vaškega jedra Boštanja:

V začetku avgusta 2017 je na občini potekal sestanek v zvezi ureditev osrednjega dela
vaškega jedra Boštanja. Skupaj s predsednikom KS Boštanj, ki je predlagal določene ureditve,
je bilo določeno območje urejanja vaškega jedra in obseg predvidenih posegov. Sledili so
dogovori s posameznimi lastniki zemljišč in objektov glede odkupa, ureditve mej in predvidenih
posegov ter ureditev.
Po opravljenih pogovorih je občina naročila izdelavo projektne naloge za izdelavo idejnega
predloga z varianto rešitvijo in geodetskega načrta. Idejna zasnova je bila v avgustu 2018
posredovana v pregled KS Boštanj s prošnjo za obravnavo gradiva na seji Sveta KS Boštanj
ter podajo pripomb oziroma predlogov za dopolnitev zasnove.
Svet KS Boštanj se je leta 2018 seznanil z idejno zasnovo in zaprosil, da je na naslednji seji
sveta navzoč predstavnik izdelovalca, ki bo podrobneje predstavil načrtovane ureditve.
Predstavnica izdelovalca je članom sveta podrobneje predstavila predvidene ureditve.
Dogovorjeno je bilo, da bo gradivo ostalo razgrnjeno in na vpogled javnosti na sedežu KS do
konca novembra 2018, nato bodo Občini Sevnica poslane eventualne pripombe javnosti.
Pripomb ni bilo, zato je v letu 2019 načrtovana dokončna izdelava idejne zasnove skladno z
že podanimi predhodnimi pripombami.
V sklopu ureditev je Občina Sevnica odkupila starejšo hišo, jo porušila in uredila parkirišče.
-

Zagotoviti dodatne zazidalne površine na Razborju:

Občina Sevnica je v postopku drugih sprememb in dopolnitev OPN Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 33/18) za območje naselja Razbor prejela zgolj pobude lastnikov zemljišč za
izločitev dela stavbnih zemljišč, pobud za razširitev območja naselja pa ni bilo. Nekaj
individualnih pobud je bilo podanih zgolj za določitev stavbnih zemljišč obstoječim objektom v
neposredni okolici. V postopku zbiranja pobud za tretje spremembe OPN (postopek zbiranja
zaključen 31. 1. 2019) za območje naselja Razbor ni bilo prejetih razvojnih pobud ne s strani
posameznikov ne s strani KS Loka pri Zidanem Mostu, ki bi jih lahko vključili v postopek
sprememb in dopolnitev.
-

Pristopiti k izdelavi OPPN 4 za območje Blance:

Za območje centra naselja Blanca je v OPN predvideno stanovanjsko območje z oznako
OPPN-4-04 Stanovanjska soseska Blanca vzhod, skupne površine 3,45 ha. Iz usmeritev za
izdelavo OPPN izhaja, da se bo zagotovilo aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč in
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sanacija vzhodnega dela naselja ter opredelitev novih razvojnih možnosti za vzpostavitev nove
stanovanjske soseske. Izvedla se bo sanacija obstoječe strukturne osi – dovozne ceste do
nove stanovanjske soseske v zahodnem delu naselbinskega telesa. Opredeli se novo
napajalno mrežo javnega prostora (ceste, pločnik F), ki bo omogočala dostop po globini do
vseh novo vzpostavljenih gradbenih enot. Vzpostavila se bo stavbna struktura drobnega
merila, katerih slemena bodo orientirana v smeri plastnic. Vzdolž obstoječe strukturne osi bodo
glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji.
Stavbna struktura glavnih stavb naj ima enovito krajino streh (geometrijo streh, barvo kritine,
naklon F) ter višino. Pri pripravi OPPN bo potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje
glede varstva območja kulturne dediščine (Blanškega polja, EŠD 19158).
V maju 2018 je bil s predstavniki krajanov Blance in Sveta KS Blanca sklenjen dogovor, da se
pred naročilom izdelave geodetskega načrta za območje OPPN od lastnikov zemljišč pridobi
podpisana izjava, da z izvedbo geodetskih meritev soglašajo. V novembru so bili podpisi prejeti
na občino, po izboru izvajalca geodetskih storitev pa bo v letu 2019 naročena izdelava
geodetskega načrta, ki bo podlaga za izdelavo strokovnih podlag z variantnimi rešitvami, ki
bodo pred pričetkom izdelave OPPN usklajene s krajani in lastniki zemljišč.
-

Kakšen je interes za gradnjo v PC Krmelj:

Od sprejetja Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Krmelj (Uradni list RS,
št. 46/07) na Občino Sevnica ni bilo izkazanih potreb oziroma ni bilo izkazanega interesa za
gradnjo v območju lokacijskega načrta PC Krmelj. Zasebni podjetnik in investitor iz Krmelja je
kupil poslovno stavbo nekdanje Lisce Krmelj s pripadajočimi površinami in objekt ureja za
novo, nadaljnjo poslovno dejavnost.
-

Prostorsko načrtovanje športnega parka v Krmelju:

Občina Sevnica je na podlagi pobude, podane na seji Občinskega sveta Občine Sevnica junija
2014, v avgustu istega leta pričela s postopkom izbora za izdelovalca elaborata, ki bo preveril
stanje v prostoru s predlogom umestitve novih vsebin za območje »Turistično rekreativnega
centra Krmelj«.
Namen izdelave elaborata za širše območje predvidenega občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) Turistični center Krmelj (OPPN-40-02) je bila preverba stanja v
prostoru in prostorskih pogojev ter izdelava predloga umeščanja in ureditve novih turistično
športnih in rekreativnih površin, s katerim bo za naselje Krmelj in širše zagotovljena
revitalizacija delno degradiranega območja, na katerem so že prisotne športno rekreativne
vsebine, usmeritve za umeščanje in ureditev zelenih rekreacijskih površin ter prometno,
energetsko in komunalno opremo območja, ki bo s svojo primarno in spremljajočo vsebino ter
dodatnimi turističnimi vsebinami prispeval k višji kakovosti bivalnih pogojev v Krmelju, tako v
ožjem kot v širšem prostoru.
Območje predvidenega OPPN z atraktivnostjo lokacije in vodnimi površinami nudi odlične
možnosti za bodoči turistični in športno-rekreativni razvoj Krmelja. Prednost območja je
neposredna bližina naselja in dobra dostopnost ter prometne povezave. Območje urejanja s
predvidenimi posegi ne sme poslabšati naravnih kvalitet prostora, saj se nahaja ob
urbaniziranem delu (stanovanjsko območje), ki je dobro dostopno in že opremljeno z
infrastrukturo. Predviden program bo pripomogel k revitalizaciji in nadaljnjem razvoju
celotnega območja in ga približal tako domačinom kot turistom.
V dveh variantnih predlogih je izdelovalec elaborata v zasnovo avtokampa vključil prostor za
mobilne hiške, avtodome in šotorišče s centralnim objektom za oskrbovanje in skupnimi
sanitarnimi prostori, igrali za otroke, izposojevalnico športnih rekvizitov in prostori za piknike.
Obe varianti sta bili predstavljeni svetu KS Krmelj v februarju 2015, aprila pa je bil od KS Krmelj
prejet odgovor, da je sprejemljiva prva varianta z dodatnimi predlogi. KS Krmelj bo od krajanov
pridobila dodatne predloge, ki se jih smiselno vključi v postopek izdelave OPPN.
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-

Urediti središče Krmelja z dodatnimi parkirišči in ureditvijo parka:

Predstavniki Občine Sevnica in Krajevne skupnosti Krmelj so jeseni 2016 izvedli ogled lokacije
in podali določene usmeritve za pripravo idejne zasnove za ureditev parkirišča in parkovnih
površin s prostorom za druženje na predlagani lokaciji. Krajevna skupnost Krmelj se je
zavezala pridobiti idejno zasnovo ureditve parka na območju med parkiriščem tovarne Inkos,
regionalno cesto Tržišče–Šentjanž, potokom Hinja in trgovino Mercator, ki je bila leta 2017 tudi
predstavljena na seji Sveta KS Krmelj.
Zemljišče bivše bencinske črpalke je v lasti Občine Sevnica. Po predstavitvi in obravnavi
predlogov je bil sprejet sklep, da bo KS Krmelj predstavljeno idejno zasnovo predstavila
javnosti v Krmelju in pozvala, da k zasnovi podajo svoja mnenja in dodatne predloge. Po
pridobitvi le-teh se oblikuje dokončni predlog načrtovanih ureditev, kar bo podlaga za pričetek
načrtovanja, pridobitve potrebnih soglasij in upravnih dovoljenj ter v nadaljevanju izvedbo
ureditev. Zaenkrat mnenj in pripomb k predlogu ureditev s strani KS Krmelj nismo prejeli.
Občina Sevnica lahko v prvi fazi poskrbi za ureditev območja parka v sklopu urejanja javnih
površin. Za ureditev parkirišča na južnem delu tega območja pa je v pripravi idejna zasnova.
-

Urediti območje v Tržišču od KZ do mrliške vežice, odkupiti objekt v Tržišču za
namen ureditve središča kraja:

Cesta skozi Tržišče je prostorsko omejena. Za ureditev kraja je zato potrebno zagotavljati
dodatne površine. Občina Sevnica to zagotavlja z odkupom starih objektov in odstranitvijo leteh. Za izvajanje ureditev se smiselno uporabi izdelana idejna zasnova ureditve Tržišča na
omenjenem območju.
V letu 2016 je Občina Sevnica odkupila objekt na naslovu Tržišče 23, p. Tržišče, last Pošte
Slovenije d. o. o. v vrednosti 35.000 evrov in ga istega leta tudi porušila. V letu 2017 je bila s
Kmečko zadrugo Sevnica z. o. o. sklenjena kupoprodajna pogodba za nakup objekta
skladišča, št. objekta 734, v vrednosti 79.800,00 evrov; zadnji obrok kupnine je bil nakazan 31.
12. 2018, rušitev objekta je predvidena v letu 2019. Skladno s predvidenim načrtom ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2019 bo občina pričela s postopki odkupa
zemljišča z objektom, in sicer parcele št. *86, k. o. Tržišče.
-

Pristopiti k energetski sanaciji kulturnega doma na Blanci:

Objekti v lasti Občine Sevnica in v upravljanju krajevnih skupnosti se urejajo postopno, glede
na nujnost obnov in razpoložljiva finančna sredstva. Kulturni dom na Blanci je med objekti, ki
so potrebni celovite energetske sanacije. Evropskih sredstev za energetske sanacije objektov,
ki bi bile stimulativne, trenutno ni na razpolago, zato bosta krajevna skupnost in občina skupaj
morala uskladiti terminski načrt in finančno konstrukcijo obnove v prihajajočem mandatnem
obdobju.
-

Sanirati krajevni urad na Studencu:

Objekt na naslovu Studenec 33, p. Studenec, v katerem ima svoje prostore med drugim tudi
Krajevna skupnost Studenec, je bil v zadnjem času že delno saniran, in sicer: kletni prostori,
prostori bivše pošte, v katerem deluje aktiv kmečkih žena, delno je bila sanirana tudi zunanjost
objekta. Glede na dejstvo, da se je po sanaciji pokazala še neustrezno urejena izolacija
objekta, bo Občina Sevnica v letu 2019 skupaj s krajevno skupnostjo pristopila tudi k reševanju
te težave, za kar se v proračunu zagotovijo dodatna sredstva na kontu investicijskega
vzdrževanja stavb v lasti Občine Sevnica.
-

Ureditev večnamenske dvorane v Loki:

V letu 2010 je bila narejena idejna zasnova za izgradnjo nove telovadnice pri Podružnični šoli
Loka. Skladno s projektom so bila v teh letih opravljena predhodna dela in sicer: prestavitev
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igrišča in njegova ureditev, nabavljena so bila tudi otroška igrala za vrtec in osnovno šolo,
urejena so bila dodatna parkirišča. Skladno z možnostmi in potrebami bo občina investicijo
uvrstila v Načrt razvojnih programov.
Šola ima sicer glede na število učencev zadnjih nekaj let (povprečno 30 učencev) po šolskih
normativih zadostno površino za izvajanje športne dejavnosti. IDZ za prizidek je pripravljen v
smislu večnamenskega prostora za potrebe vseh dejavnosti v kraju, zato je investicija kot taka
gotovo smiselna. So pa bile za potrebe družbenega življenja do pridobitve novega
načrtovanega objekta opravljene delne posodobitve in ureditve obstoječe kulturne dvorane.
-

Sanirati OŠ Ane Gale Sevnica in dostop do šole:

Osnovna šola Ana Gale Sevnica kot šola za otroke s posebnimi potrebami vključuje tudi
posebni program, kjer otroci potrebujejo več pomoči predvsem v smislu negovanja,
razgibavanja in posebnih prilagoditev. Teh otrok je vedno več, v skupnem številu tretjina. Šola
bi kot objekt potrebovala ustrezne prilagoditve za tovrstno obliko programa. Glede na dejstvo,
da šola zadnja tri leta ni imela imenovanega ravnatelja, ampak samo vršilca dolžnosti, je
potrebno z zdajšnjim ravnateljem skupaj določiti vizijo šole in programov.
Vsekakor pa je tudi glede na večjo zahtevnost programov proces priprav vseh dokumentov
tudi s strani Zavoda za šolstvo daljši. Po proučitvi in pogovorih z vsemi deležniki, ki kakorkoli
vplivajo na delovanje šole v tem prostoru, bo občina pristopila k pripravi projekta za izvedbo
rekonstrukcije oziroma dograditve šole.
Pred desetletjem je del pločnika na krajšem odseku ceste iz smeri od Pekarne Kruhek proti
OŠ Ana Gale uredila Krajevna skupnost Sevnica. Nadaljevanje izgradnje pločnika ni bilo
možno, saj takrat ni bilo možno pridobiti zemljišč. V letu 2017 je bilo na omenjenem območju
do šole – z namenom izboljšanja varnosti pešcev v prometu na tem ozkem območju – urejen
manjkajoči del javne razsvetljave in izvedena talna prometna signalizacija, ki opominja
voznike, da so na navedenem območju vključeni v promet tudi pešci.
Trenutno je projektna dokumentacija za umestitev hodnika za pešce v izdelavi, v postopku je
pridobivanje zemljišč.
-

Nadaljevanje prenove občinskih objektov v Krmelju:

Občina Sevnica pripravlja Stanovanjski program občine Sevnica do leta 2025. Del programa
je tudi ureditev bivših denacionaliziranih stanovanj v Krmelju. Na teh stanovanjih je bilo moteno
vzdrževanje oz. je bilo le-to v celoti prepovedano za celoten čas trajanja denacionalizacijskega
postopka, ki je trajal med leti 1993 in 2010. Občina Sevnica je po dokončni predaji stanovanj
iz strani denacionalizacijskega upravičenca iskala možnosti dodatnega sofinanciranja za
prenovo s strani državnega stanovanjskega sklada, vendar to s strani sklada ni bilo odobreno.
Zaradi ureditve oskrbe z neprofitnimi stanovanji je bila v letu 2011 izvedena preselitev
najemnika iz objekta Krmelj 56 v drug objekt. Objekt Krmelj 56 se je nato za potrebe celovite
in dodatne ureditve v tem delu Krmelja tudi porušil. Prav tako je bilo nekaterim najemnikom na
tem področju ponujena preselitev, da bi lahko področje okrog Doma svobode Krmelj še bolj
uredili, a so to možnost zavrnili. Opaža pa se, da je v Krmelju potreba po manjvrednih
stanovanjih z nižjo najemnino, ki jo lahko najemniki tudi plačujejo. Občina Sevnica na področju
Krmelja upravlja tudi s šestimi stanovanji, ki se nahajajo v novejših večstanovanjskih objektih
(Krmelj 84-86 a in 70 a).
Občina Sevnica je v letu 2018 pristopila k izvedbi elaborata za prenovo stanovanj v objektu
Krmelj 20. Elaborat je izdelan, na osnovi kulturno-varstvenih pogojev pa bo potrebno pridobiti
kulturno-varstveno soglasje. Potrebno bo izdelati PZI (projekt za izvedbo). Na osnovi
izdelanega PZI bo opredeljen tudi fazni postopek prenove objekta tako, da bodo možne tudi
preselitve posameznih najemnikov iz drugih starejših objektov, ki zaradi visokih stroškov
prenove ne bodo prenovljeni. Plan prenove je usklajen tudi s KS Krmelj.
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V letu 2018 je bila prenovljena strešna kritina na objektu Krmelj 54 a, prenovljeno je bilo
stavbno pohištvo na objektu. V spomladanskem času bo prenovljena tudi fasada objekta. Po
porušitvi ostalih starejših objektov bo pripravljeno zemljišče za morebitne bodoče novogradnje
z zunanjimi investitorji. Sredstva za prenovo so predvidena v NRP za obdobje 2019–2022.
-

Obnova obzidja pokopališča na Logu in preplastitev parkirišča:

Pokopališče Log leži na zemljišču, ki je v večjem delu v lasti Župnije Boštanj (parc. št. *112, k.
o. 1391 - Log, na katerem stoji tudi cerkev), drugi del pokopališča in parkirišče pa je na
zemljišču v lasti Občine Sevnica (parc. št. 1658, 1660/2 in *113, vse k. o. 1391 – Log).
Zemljišče v lasti Občine Sevnica je bilo predano v upravljanje Krajevni skupnosti Boštanj s
pogodbo št. 7113-0023/2015 z dne 1. 1. 2016, ki naj bi do sprejema odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (v nadaljevanju: odlok) upravljala s pokopališčem in
mrliško vežico Log. Ker pa upravljanje z objekti gospodarske javne infrastrukture na Logu ne
sledi zakonodaji in s pokopališčem ter mrliško vežico upravlja Vaški odbor Log, ki ni registriran
kot pravna oseba, vse do formalne ureditve upravljanja s pokopališčem in mrliško vežico
obnova s strani Občine Sevnica ne bo mogoča. Skladno s predlogom novega odloka, katerega
sprejem je predviden v prvi polovici leta 2019, in z Zakonom o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), bo upravljanje moralo preiti na Javno podjetje Komunala
d. o. o. Sevnica, ki lahko kot edini registrirani upravljalec skladno z Odlokom o gospodarskih
javnih službah v občini Sevnica gospodari s predmetno infrastrukturo.
Po tem bo Občina Sevnica skupaj z zakonitim upravljalcem pokopališča in lastnikom zemljišča
lahko pričela pogovore o urejanju infrastrukture.
-

Postaviti nadstrešek pri mrliški vežici v Sevnici:

Pokopališče v Sevnici, vključujoč mrliško vežico, je v upravljanju Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica. Pobudo po postavitvi nadstreška bo Občina Sevnica tako uskladila z
upravljalcem ter njihovimi plani v zvezi tekočega in investicijskega vzdrževanja pokopališča in
mrliške vežice.
Upravljanje infrastrukture na pokopališčih je podvrženo določilom Zakona o pogrebni in
pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16).
-

Urediti pokopališče v Tržišču:

Občina Sevnica je na pobudo Krajevne skupnosti Tržišče v letu 2015 pristopila k aktivnostim
za ureditev zemljiškoknjižnega stanja in pogojev za širitev prostora za pokopališče v Tržišču.
Naročena je bila geodetska odmera severovzhodnega dela pokopališča, ki je deloma segalo
na privatno zemljišče. Zaradi neurejenega lastniškega stanja (na solastniškem deležu je bila
vpisana kot lastnik umrla oseba) je bilo mogoče geodetski postopek zaključiti po ureditvi stanja
na solastniškem deležu, to je bilo maja 2017.
V začetku leta 2019 je bilo med solastniki zemljišča v celoti rešeno lastniško stanje, zato bo v
letošnjem letu realizirana menjava zemljišč in pridobljeno zemljišče za ta del pokopališča. Za
širitev pokopališča proti severozahodu, kjer je zemljišče v lasti Župnije Tržišče, pa so bili načrti
predstavljeni zasebnemu lastniku, od katerega bi bilo potrebno pridobiti še manjši del
zemljišča, kje je predvidena gradnja podpornega zidu. Po izvedbi vseh zemljiškoknjižnih zadev
pa bo potrebna ureditev pokopališča v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer Zakonom o
pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), ki določa med drugim tudi
možnosti širitve pokopališča, ureditev slednjega in upravljanje.
-

Preveriti možnosti sofinanciranja geodetskih odmer s strani GURS-a:
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Občina Sevnica je možnost sofinanciranja geodetskih odmer s strani GURS-a preverila pri
pristojni območni geodetski upravi. Obvestili so nas, da je GURS lansko leto prvič pričela s
projektom sofinanciranja geodetskih odmer in da občine glede sofinanciranja niso bile
neposredno pozvane. Dogovorili smo se, da nas bodo o teh možnostih, če se bodo izvajale
tudi v letu 2019, obvestili. Občina Sevnica bo to možnost vsekakor tudi izkoristila, saj imamo
v letu 2019 v planu tudi odmere novih cestnih odsekov, ki so lahko predmet sofinanciranja.
Pobuda, da se odmere cest vrnejo v izvajanje GURS-u:
Odmera cest je skladno z zakonodajo naloga države in občin, ki imamo z omenjeno
problematiko nemalo težav. Obseg potrebnih geodetskih odmer je preobsežen, da bi bil ob
vseh nalogah, ki jih občine izvajamo, izveden v krajšem času, npr. od pet do deset let. Občina
Sevnica vsako leto naroči številne geodetske postopke v okvirni vrednosti 50.000,00 evrov.
Poleg samega obsega potrebnih odmer pa so pri odmerah težave z lastniki zemljišč, ki ne
podpišejo elaborata ali pa so v nadaljnjih postopkih strogi pogajalci.
Večkrat je bil že podan predlog na pristojne inštitucije, da bi se odmere cest izvajale preko
državne inštitucije, morebiti tudi preko GURS, do realizacije zaenkrat ni prišlo. V pripravi so bili
tudi številni zakoni, ki bi delo področja odmer in urejanja lastništva poenostavili, vendar tudi s
te ni bilo uspeha. Sled navedenega je Občina Sevnica v letu 2019 že izvedla postopek izbora
izvajalca geodetskih storitev za leto 2019, vendar je podpis pogodbe odložen do sprejema
proračuna Občine Sevnica za leto 2019.
-

Uporaba instituta razlastitve:

Razlastitev je najhujše poseganje v lastninsko pravico posameznika. Lastninska pravica se
lahko odvzame samo v primeru, če je upravičeno izkazana javna korist. Spada med
najpomembnejše in za posameznika najbolj občutljive človekove pravice, zajeta pa je že v
Ustavi Republike Slovenije. Ta v 69. členu narekuje, da se na posamezni nepremičnini lahko
odvzame ali omeji lastninsko pravico proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini, če to
dopušča ustrezni zakon ali podzakonski predpis. Razlastitev državi ali lokalni skupnosti
omogoča uresničevanje državne ali lokalne politike z namenom pridobivanja nepremičnin, ki
so nujno potrebne za doseganje javnega interesa.
Razlastitveni upravičenec je država ali občina, ki mora izkazati vse pogoje, določene z
zakonom za dosego javnega interesa. Stranka razlastitvenega postopka je fizična ali pravna
oseba, katere nepremičnina je predmet postopka. Škoda, ki nastane z razlastitvijo, se
razlastitvenemu oškodovancu poravna z denarno odškodnino v enakovredni višini razlaščene
nepremičnine ali z novim enakovrednim nadomestnim objektom.
Postopek razlastitve se lahko začne, če se razlastitveni upravičenec ne uspe z lastnikom
zemljišča dogovoriti glede načina pridobitve nepremičnine.
Občina Sevnica postopke pridobivanja zemljišča izvaja na način, da se z lastniki zemljišč skuša
dogovoriti o obsegu potrebnega zemljišča, o načinu pridobitve (brezplačna pridobitev ali plačilo
kupnine) ter tudi o sami vrednosti zemljišča. Vrednost zemljišča skušamo dogovoriti glede na
vrednost zemljišča, ki je določena po GURS-u, ali glede na določeno vrednost po Sklepu o
določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 22/2013), kjer je zemljišče vrednoteno glede na namensko
rabo prostora po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica. V primeru potrebe
večjega zemljišča pa se naroči cenitev zemljišča, nato pa se z lastnikom opravijo pogajanja
glede same vrednosti.
Menimo, da je postopek Občine Sevnica glede pridobivanja zemljišč na način dogovarjanja z
lastniki pravi in relativno uspešen. Vsako leto se izvede vse več odkupov potrebnih zemljišč.
Slednji pa so seveda odvisni od sredstev glede odmer zemljišč ter sredstev za nakup zemljišč.
-

Ureditev lastništva občinske ceste – Rudski most:
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Občina Sevnica bo odmero lokalne ceste LC 372033–Razbor vnesla v načrt geodetskih
odmer. Pri naročanju slednjih občina sledi vlogam po vrstnem redu oddanih vlog in glede na
nujnost investicij. Po uspešno izvedenem geodetskem postopku in ureditvi lastniškega stanja
(konsenza v preteklosti ni bilo možno doseči), bo Občina Sevnica lahko pristopila k sanaciji
lokalne ceste.
Preveriti možnost odkupa zemljišča pri HE Arto–Blanca:
Občina Sevnica je že v fazi priprave predloga razdelitve infrastrukture med upravljavce za
območje HE Arto–Blanca aprila 2014 predlagala, da se parkirišče na parc. št. 2551/9, 2521/2
in 2517/2, vse k. o. Studenec, ki ni več v uporabi za potrebe elektrarne, preda v upravljanje in
last Občini Sevnica za ureditev javnega parkirišča. V zvezi s tem je Občina Sevnica oktobra
2014 na Ministrstvo za okolje in prostor podala predlog za začasno upravljanje parkirišča ob
HE Arto-Blanca, na kar je predhodno soglasje podala družba HESS d.o.o. Odgovora občina
ni prejela.
Pobudo za prednostni prenos navedenega parkirišča v upravljanje občine je Občina Sevnica
večkrat izpostavila tudi v okviru delovne skupine za primopredajo izgrajenih infrastrukturnih
objektov ob HE Arto–Blanca koncesionarju drugih HE, družbi HESS d.o.o.
Glede na neodzivnost ministrstva je Občina Sevnica aprila 2015 pripravila in ministrstvu
posredovala predlog vladnega gradiva za izvedbo prenosa zemljišč (ob HE Arto–Blanca in na
območju obrtne cone pri HE Boštanj) ter tudi obrazložitev za prenos zemljišč po 29. členu
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, vendar ministrstvo nadaljnjih
postopkov ni izpeljalo.
Občina Sevnica je glede zemljišč ob HE Arto–Blanca maja 2016 prejela pobudo zainteresirane
skupine občanov za izgradnjo Ribiškega centra Brest, pobudo podprla in jo takoj posredovala
na Ministrstvo za okolje in prostor s ponovnim predlogom za prenos zemljišč z namenom
realizacije navedenega projekta.
Občina Sevnica se je v zvezi s problematiko dolgotrajnega reševanja pobud glede prenosa
zemljišč ob HE Boštanj in HE Arto–Blanca ter neodzivnosti ministrstva z dopisom v začetku
februarja 2019 obrnila neposredno še na novega ministra za okolje in prostor.
-

Ureditev cestno-železniških prehodov od Blance proti Sevnici:

Končne ureditve navedenih cestno-železniških prehodov so del nedokončanih ureditev v
sklopu gradnje HE Blanca in so vključene v več samostojnih projektov.
Z izgradnjo nadvoza na Blanci, ki je vključen v načrt razvojnih programov proračuna Republike
Slovenije, se ukine nivojski prehod na Blanci. Z izgradnjo mostu Log, ki je prav tako vključen
v načrt razvojnih programov proračuna Republike Slovenije, bodo ukinjeni trije nivojski prehodi
na Gornjem Brezovem. Način izvedbe zavarovanja nezavarovanega prehoda poljske ceste na
Gornjem Brezovem še ni povsem opredeljen; ali bo zavarovan z zapornicami ali ukinjen.
-

Stanje projekta izgradnje nadvoza na Savski cesti in podvoza pri ŽP v Sevnici:

Ureditev nadvoza na Savski cesti je zelo zahteven projekt, tako z vidika pridobitve zemljišč kot
tudi samih prostorskih in tehničnih umestitev. Za nadvoz je v pripravi projektna dokumentacija,
katere naročnik je občina v sklopu Komunalnega opremljanja poslovne cone Sevnica. V teku
je pridobitev potrebnih zemljišč in soglasij upravljalcev infrastrukturnih objektov.
Izdelan je 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.
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Cilj je, da v skladu z idejnim konceptom vsak od akterjev usklajeno načrtuje ureditve, med njimi
izven-nivojskega prehoda na reg. žel. progi na Savski cesti pri Stillesu.
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. Koncept
je bil predstavljen Občinskemu svetu Občine Sevnica oktobra 2018.
-

Pojasniti stanje projekta podvoz v Boštanju:

Izvennivojsko križanje glavne ceste in regionalne železniške proge v Dolenjem Boštanju je
projekt, ki je uvrščen v načrt razvojnih programov proračuna Republike Slovenije z ocenjeno
vrednostjo 9.967.683 evrov ter predvidenim začetkom financiranja po letu 2022. Pripravljenih
je bilo že več idejnih variant rešitve. Direkcija je, tudi na pobudo Občine Sevnica, prednostno
pristopila k odkupom bližnjih objektov. Priprava projektne dokumentacije je predvidena za leto
2020.
-

Nadaljevati s sanacijo državne ceste skozi Mirnsko dolino:

Sanacije vozišča na preostalih pododsekih regionalne ceste Boštanj-Mokronog so uvrščene v
plan Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
-

Rekonstrukcija ceste mimo naselja Pod Vrtačo:

Gre za sanacijo pododseka regionalne ceste Sevnica-Brestanica, pobuda bo posredovana
Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo.
-

Urediti državno cesto Šentjanž–Glino:

Rekonstrukcija 1,2 km dolgega odseka regionalne ceste od križišča pri OŠ Milana Majcna
Šentjanž, do odcepa za Cerovec, je aktualni projekt Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo, ki je predviden za realizacijo v obdobju 2019–2021, z ocenjeno vrednostjo
1.534.500 evrov. Projektna dokumentacija je pripravljena, izvajajo se postopki za pridobitev
potrebnih zemljišč.
-

Obnoviti cesto Račica–Breg–Loka:

Občina Sevnica je v letu 2009 pripravila IDZ ureditve ceste in jo posredovala Direkciji RS za
infrastrukturo. Na podlagi te zasnove je bila rekonstrukcija odseka umeščen v državni NRP.
Projekt ureditve 1,6 km regionalne ceste Loka pri Zidanem Mostu–Račica je uvrščen v načrt
razvojnih programov proračuna Republike Slovenije s skupno ocenjeno vrednostjo 3.434.864
evrov ter predvidenim začetkom financiranja gradnje po letu 2022. V letu 2019 bo pripravljena
projektna naloga, na osnovi katere bo naročena izvedbena projektna dokumentacija.
Z namenom razširitve državne ceste je Občina Sevnica doslej že odkupila več objektov. Nekaj
je bilo porušenih, za rušitev še enega pa je pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
-

Sanacija državne ceste Loka–Račica:

Občina Sevnica je v letu 2009 pripravila IDZ ureditve ceste in jo posredovala Direkciji
Republike Slovenije za infrastrukturo. Na podlagi te zasnove je bila rekonstrukcija odseka
umeščen v državni NRP.
Projekt ureditve 1,6 km regionalne ceste Loka pri Zidani Most–Račica je uvrščen v načrt
razvojnih programov proračuna RS s skupno ocenjeno vrednostjo 3.434.864 EUR ter
predvidenim začetkom financiranja gradnje po letu 2022. V letu 2019 bo pripravljena projektna
naloga, na osnovi katere bo naročena izvedbena projektna dokumentacija.
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Z namenom razširitve državne ceste je Občina Sevnica doslej že odkupila več objektov. Nekaj
je bilo že porušenih, za rušitev še enega pa je pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
-

Sanacija regionalne ceste Blanca–Brezovo:

Sredstva za sanacijo odseka so bila v proračunu Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo rezervirana že lani, vedra projekta zaradi težav s pridobivanjem zemljišč ni bilo
možno izvesti. Direkcija je uporabila postopek razlastitve in pridobila potrebna zemljišča.
Pododsek regionalne ceste od prehoda na Dolnjem Brezovem do mostu pri HE Blanca bo tako
predvidoma saniran letos.
-

Sanacija ceste od Lisc do Lisce:

Občina Sevnica je Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo obvestila o nevarnosti
poškodb na predmetnem cestišču, tako z vidika cestno-prometne varnosti kot tudi razvijanja
turističnega potenciala Lisce. Pobuda za sanacijo regionalne ceste od Lisc proti Jurkloštru je
uvrščena v načrt razvojnih programov proračuna Republike Slovenije s skupno ocenjeno
vrednostjo 214.500 evrov in predvidenim začetkom financiranja po letu 2022.
-

Zagotovitev prometne varnosti po odprtju ceste Sevnica–Planina:

Cesta Sevnica-Planina je državna cesta. V preteklosti je Občina Sevnica je izvedla glavnino
hodnikov za pešce ob tej zelo prometni cesti od Šmarja proti industrijski coni Ines. Še
manjkajoči del pa je predviden za izvedbo v NRP za leto 2020.
-

Razširiti cesto od železniške postaje v Boštanju do mostu čez Mirno:

Projekt rekonstrukcije ceste od železniške postaje v Boštanju do mostu čez Mirno je bil izdelan
decembra 2014, z njim je bila seznanjena tudi Krajevna skupnost Boštanj. Podana pobuda
predstavlja investicijsko namero za posege na 300-metrskem pododseku ceste v varovalnem
pasu regionalne železniške proge in znotraj 8 m oddaljenosti od skrajnega tira. V prvem delu
(območje ekološkega otoka) je Občina Sevnica že izvedla delno razširitev. Za preostali odsek
je potrebno pridobiti izvedbeno projektno dokumentacijo in nanjo pridobiti tudi izjemno soglasje
upravljavca železniške infrastrukture skladno z 48. čl. ZVZelP.
-

Sanirati most pri vrtcu v Krmelju:

Pobuda predstavlja investicijsko namero za ureditev križišča na lokalni cesti v Krmelju z
ureditvijo dvojne premostitve Hinje, v smeri proti Gabrijelam in na dostopni cesti v industrijsko
cono. V letu 2010 je bila pripravljena idejna zasnova za ureditve in vrednost ukrepov je bila
takrat ocenjena na 289.000 evrov, brez DDV. Pripraviti je potrebno projektno dokumentacijo
in nanjo pridobiti soglasje upravljavca vodotoka. Pridobitev projektne dokumentacije je
umeščena v proračun za leto 2019, sledi izvedba investicije.
-

Sanacija potoka in mostu na Bregu, ureditve proti ŽP:

Sanacija potoka je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za vode. Zaradi neusklajenosti
z lastniki zemljišč se je v letu 2018 pričeta ureditev vodotoka ustavila.
Projekt sanacije mostu čez Podvinski potok in ureditev križišča regionalnih cest na Bregu je
uvrščen v načrt razvojnih programov proračuna Republike Slovenije s skupno ocenjeno
vrednostjo 297.999 evrov ter predvidenim začetkom financiranja po letu 2022.
-

Sistem vzdrževanja občinskih cest in pobude za urejanje posameznih odsekov:

Stalna prevoznost občinskih cest je bistvenega pomena za zagotavljanje nemotenega življenja
ljudi na celotnem območju občine. Zagotavljanje prevoznosti je potrebno skozi vse leto v
najkrajšem času in najboljšem možnem obsegu. Občine so lastnice javne infrastrukture na
svojem ozemlju in so odgovorne za investicije. Redno vzdrževanje občinskih javnih cest je
obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v
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stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in
cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Občina Sevnica skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica (Ur. l. RS
3/15), vzdržuje 241.037 km lokalnih cest. Krajevne skupnosti, ki so odgovorne za vzdrževanje
javnih poti, pa vzdržujejo 385.57 km javnih poti.
Vzdrževanje javnih cest pomeni njihovo redno vzdrževanje in obnavljanje. Rečemo lahko, da
z rednim vzdrževanjem cest omogočamo njihovo uporabnost, z obnavljanjem pa njihovo
ohranjanje. Izvajanje je potrebno skozi vso leto, tudi na odsekih cest, ki so bila sanirana ali
izgrajena na novo.
Obseg del v sklopu rednega vzdrževanja je odvisen od vrste vozišč, stanja voziščne
konstrukcije, opreme ceste, gostote prometa na njej, odvodnjavanja in podnebnih ter geoloških
sprememb. Dejavniki, ki vplivajo na stanje cestišč so prometna obremenitev, klimatska
obremenitev, pomanjkljivosti pri gradnji (slaba podlaga, materiali, utrditve), neprimerna
uporaba cest (uporaba plugov, razlivanje derivatov).
V grobem delimo vzdrževanje cest na redno in investicijsko vzdrževanje. Redno vzdrževanje
se deli na zimska in letna dela, ki so potrebna za ohranjanje kategoriziranih lokalnih cest v
dobrem stanju, zagotavljanje stalne prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, izvajanje
nadzora nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev
prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Poleg rednih vzdrževalnih del je potrebno izvajati tudi investicijsko vzdrževanje cest. Določeni
odseki postanejo zaradi starosti in dotrajanosti ter slabih geoloških razmer težko prevozni ter
ne ustrezajo današnjim standardom cestišč in varnosti prometa na njej. Zaradi tega je potrebno
dotrajane odseke lokalnih cest sanirati celovito, kar zajema obnovo vseh elementov cestišča
od spodnjega ustroja, širitve cestišč, ureditev odvodnjavanja ter sanacija brežin. V sklopu
celovitih obnovitvenih del pa je potrebno zaradi samega razvoja kraja in izboljšanja kvalitete
življenja načrtovati tudi hodnike za pešce, javno razsvetljavo kot tudi kanalizacije.
Glede na velik obseg lokalnih cest, ki ga mora vzdrževati Občina Sevnica, je sredstev za
celovito sanacijo občinskih cest veliko manj od razpoložljivih sredstev.
Vsi odseki lokalnih cest, ki so navedeni spodaj, so upravičeni za izvedbo celovitih sanacij.
Kriteriji, na podlagi katerih se bodo določeni odseki sanirali prej kot ostali, pa so:
-

zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu,
izboljšati prevoznost cest za boljše in hitrejše dostopnosti med naselji,
vzpostaviti kvalitetno cestno infrastrukturo, za zagotavljanje varnostnih normativov ter
zagotavljanje pogojev za gospodarski, kot tudi turistični razvoj,
izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev ter s tem ohranjanje oz. povečanje
poseljenosti,
omogočati enakomeren razvoj po celotni občini,
omogočiti lažje vzdrževanje odsekov cest ter s tem zmanjšati stroške rednega
vzdrževanja.

Izpostavljeni odseki cest, umeščeni v NRP oz. predvideni za pričetek izvedbe:
•

Ureditev ceste skozi Lončarjev Dol: pobuda je upoštevana in vnesena v proračun
Občine Sevnica 2019. Predvidena je rekonstrukcija ceste v naselju Lončarjev dol,
izvedbo enostranskega hodnika za pešce in javne razsvetljave.

•

Nadaljevati z infrastrukturnimi ureditvami v Pijavicah (javna razsvetljava,
pločnik, sanacija mostu): Pobuda je upoštevana in vnesena v Načrt razvojnih
programov 2019–2022.
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•

Nadaljevati z ureditvijo cest na območju Lisce (Črni potok–Križ): obnova je
umeščena v NRP za leti 2020 in 2021.

•

Sanacija ceste Arto–Ponikve–Studenec ter ureditvi križišč Rovišče–Studenec in
Impolje–Studenec: umeščeni NRP 2020 in 2021.

•

Sanacija ceste Zavratec–Hubajnica: v NRP za leti 2020 in 2021 je umeščena
sanacija odseka Zavratec–Osredek–Hubajnica.

•

Razširiti cesto na Vrhku (Metelko–Kolenc): Občina Sevnica bo v sodelovanju s
Krajevno skupnostjo Tržišče skušala odkupiti objekt na Vrhku, in sicer parc. št. *9/1, k.
o. Tržišče, kar bi omogočilo razširitev ceste. Odkup je vnesla v načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2019.

•

Urediti cesto od Bara Tinca proti Grahovici: pred leti je bilo celovito obnovljeno
območje od Globele do bara Tinca. V letu 2018 je bil rekonstruiran odsek ceste proti
Grahovici in tudi stabilizirana brežina nad cesto. Za širitev omenjene ceste in za
izvedbo pločnikov na tem območju smo sedaj v postopku odkupa zemljišč.

Spodaj navedene pobude niso uvrščene v NRP, kot na vseh odsekih lokalnih cest se izvaja
redno vzdrževanje. Preverjeno bo, ali so odseki potrebni za uvrstitev v NRP oziroma se urejajo
v sklopu rednega vzdrževanja:
•

obnoviti ceste skozi Studenec, Ponikve–Hudo Brezje

•

razširiti cesto v Gabrijelah: pobuda o razširitvi ceste bo upoštevana ob sanaciji
ceste v Gabrijelah.

•

nadaljevati z ureditvijo cest na območju Lisce (Loka–Radež, Razbor–Okroglice)

•

sanacija ceste Loke–Primož

•

nadaljevati z ureditvijo ceste Drožanje–Metni Vrh

•

ureditev lokalne ceste Lončarjev Dol–Čanje

•

ureditev ceste Žurkov Dol–Florjanska ulica

•

ureditev LC Blanca–Poklek–Selce

•

ureditev LC Krajna Brda–Kladje

•

ureditev pločnika od Blance proti Radej: Za ureditev pločnika na omenjenem 200metrskem odseku je ocenjena vrednost ureditve 18.000 evrov.

•

razširitev ceste Blanca–Čanje

•

sanirati cesto skozi Telče
17

•

-

sanirati cesto Spodnje Vodale–Marendol, Slančji Vrh–Krsinji Vrh

Izgradnja podpornega zidu v Krajnih Brdih:

Gre za izgradnjo opornega zidu ob javni poti zaradi plazu, ki pa ne ogroža prevoznosti in
objektov, zato izvedba zaenkrat ni potrebna.
-

Realizirati kolesarsko povezavo in pešpot od Radne do Loga:

Za ureditev 450-metrskega odseka poti ob Savi je izdelan izvedbeni načrt, na katerega
upravljavec vodotoka, Direkcija Republike Slovenije za vode, in upravljavec glavne ceste,
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, še nista izdala soglasja. Težava je v izpolnitvi
projektnih pogojev, ki na eni strani zahtevajo odmik vseh objektov, vključno s temelji poti, izven
območja 100-letnih poplavnih voda, na drugi strani pa se zahteva izdelava projekta za
rekonstrukcijo tangiranega pododseka glavne ceste. S podjetjema HESS in Infra Občina
Sevnica išče možnosti za realizacijo projekta oziroma drugih možnih sonaravnih ureditev.
-

Vzpostaviti odseke kolesarskih povezav od Loke do Blance:

V letu 2014 je bil v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravljen Elaborat umestitve
in ureditve kolesarskih povezav Sava–Krka bike, ki povezuje 14 posavskih in dolenjskih občin.
Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov proračuna Republike Slovenije s skupno
ocenjeno vrednostjo 19.103.947 evrov ter predvidenim začetkom financiranja v letu 2019.
Projekt naj bi se predvidoma začel z označitvijo kolesarskih povezav po obstoječih cestah.
Navedena povezava je del tega projekta in občina skuša izkoristiti realne možnosti za
vzpostavitev povezovalnih poti, ki bi dejansko predstavljale uporabne kolesarske povezave.
Glavna težava je pridobitev soglasja Direkcije Republike Slovenije za vode.
Občina Sevnica želi z manjšimi ukrepi izboljšati stanje na posameznih kritičnih odsekih
kolesarskih povezav ob reki Savi: večnamenska pot od Šentjurja do HE Vrhovo, večnamenska
pot Radna–Log, v sklopu sanacije mostu čez Savo vzpostaviti označbe za kolesarske poti,
potrjena je projektna naloga za umeščanje kolesarske poti od rondoja Lidl do Komunale d. o.
o. Sevnica (trasa delno poteka mimo nadvoza Šmarje, na temeljih začasnega mostu iz časa
rekonstrukcije nadvoza), v sklopu gradnje mostu Log bodo projektirane tudi kolesarske steze.
-

Urediti rekreativno pot Tržišče–Krmelj:

Zaradi pobude krajanov je potrebno za delno spremembo trase izven obstoječega koridorja
nekdanje železniške trase, ki je v lasti Občine Sevnica, pridobiti dodatna zemljišča v lasti
fizičnih oseb. Pogovori z lastniki so se začeli v preteklem letu, v letu 2019 pa je predviden
podpis prodajnih oziroma menjalnih pogodb in s tem dokončna zemljiškoknjižna ureditev
parcel, kar je osnova za pričetek projekta.
-

Osvetlitev pešpoti na Grad Sevnica:

V letu 2018 je bil naročen projekt ureditve pešpoti iz starega mestnega jedra proti gradu
Sevnica. Projekt je v fazi usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Celja.
Projektna dokumentacija bo izdelana v letošnjem letu.
-

Ureditev pešpoti ob Savi na Logu:

Gre za vzdrževanje večnamenskih poti ob Savi, prvotno namenjenih za potrebe vzdrževanja
brežin reke Save. Urejenost teh poti podjetje Infra zagotavlja skladno z nivojem potreb
vzdrževanja, za kar so prvotno tudi namenjene. Za potrebe pešcev in kolesarjev je k urejanju
pristopila Občina Sevnica in v lanskem letu urejala več odsekov teh poti ob Savi predvsem na
območju mesta Sevnica, načrtovano pa je te ureditve izvajati tudi proti Logu.
-

Postavitev cestne ovire na Razborju:
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Za umirjanje hitrosti pred naseljem Razbor so bile pred leti vgrajene zvočne črte, ki so se
izkazale kot dobra rešitev oziroma alternativa cestnim grbinam. Postavitev slednjih zato
zaenkrat ni potrebna.
-

Celovita zunanja ureditev pri OŠ Milana Majcna Šentjanž:

Občina Sevnica je v letu 2018 pridobila vso projektno dokumentacijo, vključno z gradbenim
dovoljenjem za ureditev zunanjih športnih površin in ureditve parkirišč. Projekt je usklajen s
projektom Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, in sicer regionalne ceste R3 Tržišče–
Hotemež.
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 šole se zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in izgradnje avtobusnega postajališča ukine.
-

Preplastitev igrišča pri OŠ Sava Kladnika Sevnica:

Asfaltno igrišče pri OŠ Sava Kladnika Sevnica je v upravljanju šole. Občina vsako leto skladno
z zakonom namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje vsem šolam, s katerimi so usklajena
vsa večja investicijsko vzdrževalna dela. Skladno s prioritetami šole (v preteklih letih so bile
opredeljene druge prioritete, zadnja od investicij je bila npr. prenova male telovadnice) se
investicijo uvrsti v letni program investicijskega vzdrževanja, ki se v tekočem letu v skladu s
proračunskimi zmožnosti tudi izvede.
-

Urediti igrišče na Studencu:

Igrišče na Studencu je v lasti Športnega društva Studenec, ki ga tudi vzdržuje in upravlja.
Občina Sevnica je v skladu s pristojnostmi dolžna vzdrževati igrišča, ki so v njeni lasti.
Društvom pa občina preko raznih razpisov lahko podeljuje tudi sredstva za vzdrževanje igrišč
in opreme.
-

Postavitev zunanjih fitnes naprav na Kompolju, Logu in v Tržišču:

Občina Sevnica je mestnem parku v Sevnici v letu 2014 uredila prvi zunanji fitnes, namenjen
vsem rekreativcem in športnikom, ki redno trenirajo različne športne panoge. V teh letih so bili
zunanji fitnesi urejeni še v krajevni skupnosti Boštanj, Krmelj, Loka in Breg. Skladno s
potrebami bo občina nadaljevala z urejanjem novih fitnesov, najprej po krajevnih skupnostih in
po posameznih področjih, kjer bo zanimanje večje.
-

Ureditev atletske steze in osvetlitev pri OŠ Tržišče:

V Tržišču je bila v letu 2016 zgrajena nova šola, ki ima nove športne površine znotraj
telovadnice. Zunanje igrišče in manjša atletska steza nista bila predmet investicije. V okviru
investicijskega vzdrževanja lahko šola poda predlog prenove atletske steze, ki se lahko v
okviru finančnih zmožnosti tudi realizira, prav tako za osvetlitev.
-

Ureditev prometnega režima pri OŠ Blanca:

Izdelana je projektna dokumentacija za izvedbo obračališča za avtobuse v neposredni bližini
šole. Pobuda je upoštevana in vnesena v proračun Občine Sevnica za leto 2019; sredstva so
namenjena za izvedbo obračališča na razširjenem delu odstranjenega kozolca pri šoli.
-

Poskrbeti za infrastrukturne ureditve z razširitvijo parkirišč ob OŠ Boštanj

Občina Sevnica več let usklajuje način pridobitve zemljišča za parkirišče pri OŠ Boštanj, ki je
v lasti zasebnika. Na zemljišču je umeščen objekt (kozolec). Usklajeno je, da je lastniku
zemljišča v interesu zamenjava za primerljivo oziroma enakovredno zemljišče na območju
Boštanja. Zaradi ureditve formalnih razmerij s skladom kmetijskih zemljišč postopek še traja,
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urediti pa je potrebno tudi odmero zgrajene javne infrastrukture na zemljišču, ki bi bilo predmet
menjave. Menjavo bo mogoče izvršiti v letu 2019.
-

Za 10% povišati sredstva za šport in kulturo:

Občina Sevnica delovanje športnih in kulturnih društev omogoča v prvi vrsti z uporabo
kakovostnih javnih objektov. S področja športa so bile v zadnjih letih izvedene naslednje
investicije: nova telovadnica v Šentjanžu, nova telovadnica v Tržišču, prenova male
telovadnice v Sevnici, novo travnato igrišče na Drožanjski cesti v Sevnici, preplastitve zunanjih
igrišč na Lisci in na Logu in druge manjše ureditve. S področja kulture se dopolnitve oziroma
ureditve večnamenskih domov in dvoran redno odvijajo praktično po vseh krajih, skladno s
potrebami in finančnimi zmožnostmi, prenove je bila deležna tudi osrednja kulturna dvorana v
Sevnici, sevniški športni dom pa bo z dodatnimi ureditvami omogočal boljše spremljanje tudi
kulturnih dogodkov.
Občina je v zadnjih nekaj letih povečala sredstva za financiranje društev na področju športa in
kulture za več kot 35 % (v letu 2016 je bilo preko razpisa za šport razdeljenih 73.000 evrov,
letos je v predlogu proračuna 116.000 evrov, v letu 2016 je bilo preko razpisa za kulturo
razdeljenih 45.000 evrov, letos je v predlogu proračuna 69.204 evrov).
Po analizi stroškov, ki jih društva imajo, je glavnina stroškov participacija za trenerja oz.
dirigenta, stroški izobraževanj predvsem za trenerje, stroški prevozov na tekme in seveda
financiranje prostora, ki pa je v naši občini daleč najbolj ugodno glede na ostale primerljive
športne dvorane v Posavju in širše.
-

Priprava strategije športa v občini Sevnica:

Razvoj športa v Občini Sevnica se razvija in dopolnjuje s programi, ki so že dolga leta prisotni
v tem okolju kot tudi z novimi športnimi panogami, ki vstopajo v ta prostor. Občina sledi temu
razvoju z oblikovanjem dokumentov, ki so osnova tako za financiranje društev kot tudi za
investiranje v športno infrastrukturo. Zakon o športu narekuje osnovne smernice razvoju
športa, ki vključuje tako tekmovalni del kot tudi netekmovalni del, ki je vse bolj pomemben tudi
kot preventivni del z vidika zdravja celotne družbe.
Poskusi priprave strategije športa so bili že večkrat vzpostavljeni, vendar pa cilj strategije ni
združiti usmeritve posameznikov s strani lokalne skupnosti, temveč mora biti skupek usmeritev
in potreb samih društev. Njihov povezovalec je Športna zveza Sevnica, ki bi kot krovna
organizacija morala vlogo povezovalca tudi udejanjati. Kot doslej bo občina sledila razvoju
športa, od priprave vsakoletnega Lokalnega programa športa, ki je osnovni dokument za
financiranje in podporo društev, kot tudi s pripravo ustrezne infrastrukture in tehnične podpore,
ki jo nudi zavod KŠTM Sevnica.
-

Zagotoviti javno razsvetljavo v starem delu Sevnice:

Izdelana je projekta dokumentacija za izvedbo javne razsvetljave na Glavnem trgu in Pod
Vrtačo v Sevnici. V letu 2017 je Občina Sevnica že obnovila del javne razsvetljave na levem
delu Glavnega trga ob državni cesti v smeri Sevnice. Potrebno bo uvrstiti v plan tudi
rekonstrukcijo javne razsvetljave na drugi strani državne ceste, ki bo vključevala poenotenje
svetil javne razsvetljave na tem delu v skladu s pogoji upravljalca državne ceste in ZVKD. V
planu je tudi izvedba manjkajoče javne razsvetljave ob državni cesti mimo naselja Pod Vrtačo,
v sklopu rekonstrukcije kanalizacijskega sistema na tem delu, za kar je predvidena izvedba v
letu 2020.
-

Ureditev javne razsvetljave na Hrastih:

Na odseku od križišča Hrasti do strnjenega dela naselja proti sv. Roku bi bila v prvi fazi nujno
potrebna razširitev ceste in ureditev hodnika za pešce. Na tem delu je predvidena tudi nova
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stanovanjska pozidava in objekt za starejše občane. Na podlagi navedenega bo v prihodnje
smiselna celovita ureditev tega območja.

-

Pripraviti strategijo čiščenja komunalnih odpadnih voda:

Študija odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica je bila
sprejeta na občinskem svetu v januarju leta 2014. Glede na novelacijo državnega
Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je v pripravi in bo predvidoma
sprejet v letošnjem letu, bo potrebno ponovno novelirati tudi občinsko študijo, kjer bodo na
novo preverjeni ekonomsko–tehnične kriterije za gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja v
novo določenih aglomeracijah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda po novem državnem
Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
-

Zvišanje stopnje sofinanciranja izgradnje MČN:

Glede na to, da je bilo po letu 2016 zaznati manjši upad vgradenj MČN, bo v letošnjem letu
predlagano povečanje višine sofinanciranja za vgradnjo MČN in uvedba sofinanciranja za
vgradnjo individualnih črpališč za priključitev na javno kanalizacijo. Lastniki vgrajenih MČN so
upravičeni 90 % zmanjšanja plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja.
Posavske občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica so
pristopile k skupnemu projektu »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov
– VARUJVODO« in bile uspešne na razpisu za črpanje evropskih sredstev. Od skupne
vrednosti 195.500 evrov bo projekt iz Evropskega sklada za razvoj podeželja sofinanciran v
višini 137.397 evrov. Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju
komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana
zgraditi javni kanalizacijski sistem.
-

Urediti kanalizacijski sistem s čistilno napravo za kraja Šentjanž in Krmelj:

Za kanalizacijski sistem in čistilno napravo Šentjanž je občina v fazi izdelave projektne
dokumentacije DGD, PZI. Trenutno je pogoj za nadaljnje projektiranje najprej pridobiti
optimalno zemljišče za gradnjo čistilne naprave.
Glede na letošnji plan bo občina poskušala v čim krajšem času odkupiti zemljišče za ČN in v
tretji spremembi OPN Sevnica določiti namensko rabo prostora za umestitev ČN.
Za čistilno napravo v Krmelju je odkupljeno zemljišče za ČN in oddana vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja. V izdelavi DGD, PZI projektna dokumentacija za izvedbo
kanalizacijskega sistema v Krmelju, kjer je bil k prvotni dokumentaciji dodan projekt
kanalizacije za desni breg potoka Hinje. V lanskem letu je občina pričela s pridobivanjem
služnostnih pogodb. Ko bodo pridobljena vsa nova soglasja na projekt, bo skupaj služnostnimi
pogodbami oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za celoten projekt kanalizacijskega
sistema v Krmelju.
V letu 2018 je bila izvedena povezava kanalizacije iz Hinjc do predvidenega primarnega kanala
proti čistilni napravi.
Izvedba celotnega javnega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda za obe naselji je
odvisno od možnosti črpanja evropskih sredstev za ta namen oz. uvrstitve projektov v proračun
za naslednja leta.
-

Čiščenje odpadnih voda na Artu:

V Študiji odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica je
opredeljeno, da gradnja javnega kanalizacijskega sistema Arto v vseh treh variantah ne
presega maksimalne dovoljene orientacijske vrednosti stroškov ureditve javnega odvajanja in
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čiščenja komunalnih odpadni voda glede na izhodišča iz veljavnega državnega Operativnega
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Naselje Arto je v predlogu revidiranih
aglomeracij državnega operativnega programa, zato bo z novo občinsko študijo potrebno na
novo preveriti ekonomsko-tehnične kriterije.

-

Ureditev ČN in kanalizacijskega sistema Loka:

Izdelana je projektna dokumentacija (DGD) za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo
kanalizacijskega sistema in rastlinske čistilne naprave v Loki. V letošnjem letu je predviden
odkup zemljišča za izgradnjo RČN in pridobitev pravice graditi na zemljiščih, kjer poteka
kanalizacija za odvod odpadnih voda iz naselja Loka.
Izvedba javnega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa je odvisna od možnosti
črpanja evropskih sredstev za ta namen oz. uvrstitve projektov v proračun za naslednja leta.
-

Ureditev kanalizacijskega sistema na Blanci in Kladju:

Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo
kanalizacijskega sistema in rastlinske čistilne naprave na Blanci. V letošnjem letu se prične s
pridobivanjem služnosti na zemljiščih, kjer je predviden potek kanalizacije za odvod odpadnih
voda iz naselja Blanca. Naselje Kladje nad Blanco ni določeno v revidiranih aglomeracijah
državnega Operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda z javnimi
kanalizacijskimi sistemi. Glede na ekonomske tehnične kriterije po državni Uredbi o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode se komunalne odpadne vode iz tega naselja lahko čistijo
z individualnimi ali skupinskimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MČN). Občina
Sevnica bo ponovno preverila ekonomsko upravičenost gradnje javne kanalizacije do naselja
Kladje nad Blanco. Izvedba javnega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda je odvisna
od možnosti črpanja evropskih sredstev za ta namen oz. uvrstitve projektov v proračun za
naslednja leta.
-

Posodobiti kanalizacijsko in vodovodno omrežje v Boštanju:

Upravljanje vodovodnega omrežja v naselju Boštanj se izvaja s strani Krajevne skupnosti
Boštanj, ki je pristojna tudi za posodobitve omrežja. V naselju Boštanj, kjer je vodovod v
upravljanju v Krajevne skupnosti Boštanj, konkretnih projektov oziroma strateških načrtov za
posodobitve vodovodnih sistemov zaenkrat ni. Dokler prenos upravljanja ni izveden na Javno
podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, slednje ne more izvajati strateških vlaganj.
Izven naselja Boštanj je večina vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Sevnica.
V sklopu projekta Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov – izvedba je predvidena v letih
2020–2021 – pa bo izvedena povezava vodovoda do Preske in Lukovca dolžine okrog 1,5 km.
V sklopu projekta Kanalizacija in CČN Sevnica (2007–2010) so bili izvedeni primarni
kanalizacijski vodi za naselje Boštanj. Obstoječe sekundarno kanalizacijsko omrežje se
posodablja glede na razpoložljiva sredstva, v letu 2019 je predvidena izgradnja kanalizacije za
območje »Pugelj« v Boštanju.
Občina Sevnica je v sklopu investicij v zadnjem obdobju izvedla več novogradenj in
rekonstrukcij komunalne infrastrukture, med drugim na območjih: trgovskih centrov Tuš in
Inpos, ceste Globela, odseka ob državni cesti od Obale do trgovine Extraform, odseka ob
lokalni cesti od trgovine Extraform do Železniške postaje Boštanj, na območju OPPN Sveti
Križ, pločnikov Panorama, ulice v spodnjem delu Boštanja pod cerkvijo in drugih.
-

Ureditev vodovodnega sistema v Šentjanžu:

Občina Sevnica je v letu 2018 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije »Hidravlične
izboljšave v občini Sevnica« in ima namen izboljšati javno vodooskrbo, ki se trenutno srečuje
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s problemi glede kakovosti vode iz javnih in vaških vodovodnih sistemov, glede stopnje
priključitve uporabnikov na javni vodovodni sistem in glede vodnih izgub.
Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s
kvalitetno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo
stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit.
Pripravljalna dela na obsežnem projektu so se začela v letu 2018, v obdobju 2020–2021 pa
bo potekala gradnja predvidenih objektov vodooskrbnih sistemov.
Predmetni projekt predstavlja skupno 12 sklopov – odsekov, v katerem je sklop št. 4. ureditev
vodovoda Šentjanž z novim VH Šentjanž (cca 90 m3) in povezava na vodovod Krmelj z
izgradnjo nove vrtine. Dolžina vodovoda se ocenjuje na 4 km.
-

Urediti vodooskrbo za območje od Ledine do Loke:

V letu 2018 je bilo urejeno vodno zajetje in obnovljen vodovod Črete, zaključena so bila dela
na vodovodu Radež (spodnji del) v dolžini 2.200 m, vgrajeni so bili štirje razbremenilniki vode
na vodovodu Jelša.
Občina Sevnica je v letu 2018 pristopila k izdelavo projektne dokumentacije Hidravlične
izboljšave v občini Sevnica in ima namen izboljšati javno vodooskrbo, ki se trenutno srečuje s
problemi glede kakovosti vode iz javnih in vaških vodovodnih sistemov, glede stopnje
priključitve uporabnikov na javni vodovodni sistem in glede vodnih izgub.
Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s
kakovostno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo
stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit.
Pripravljalna dela na obsežnem projektu so se začela v letu 2018, v obdobju 2020–2021 pa
bo potekala gradnja predvidenih objektov vodooskrbnih sistemov.
Predmetni projekt predstavlja skupno 12 sklopov – odsekov. V sklopu št. 8. (Vodovod Sevnica–
Breg–Loka) je namen distribuirati vodo v smeri Loke zaradi nemotene oskrbe s pitno vodo med
naslednjimi vodovodi: Sevnica (Dolna), Razbor, Lisce, Okroglice, Jelša, Breg, Šentjur, Račica
in Loka. Večina vodnih virov naštetih vodooskrbnih sistemov razpolaga z viški vode, ki se bodo
po izgradnji povezave iz odseka 8. (Vodovod Sevnica–Breg–Loka) distribuirali v smeri Loke.
Dolžina omenjenega vodovoda se ocenjuje na 6 km in novim VH Loka (cca 90 m3).
-

Uvedba pametnih vasi za jutri:

Izvedbo razvoja pametnih okolij v prvi vrsti omogoča dobro delujoče optično omrežje.
K izgradnji odprtega širokopasovnega – optičnega omrežja elektronskih komunikacij je občina
pristopila v letu 2011. Gradnja primarnega/hrbteničnega omrežja je bila v skladu s terminskim
planom zaključena do konca leta 2012 in istega leta predano v upravljanje GVO d. o. o.
Zgrajeno je bilo sedem funkcijskih lokacij (central) in položeno preko 400 km primarnega
optičnega voda. Zgrajenih je 3383 priključkov (neaktivnih je še 669 priključkov), kar pomeni 80
% aktivnih priključkov.
Z vzpostavitvijo novih optičnih povezav so izobraževalni in drugi javni zavodi v Sevnici v
lanskem letu pridobili sodobno gigabitno povezavo v omrežju Arnes in v internetu. S tem so
pridobili možnost uporabe vseh Arnesovih storitev na najvišjem nivoju, skupaj z možnostjo
uporabe lastnih strežnikov v okviru Arnes oblaka in vseh ostalih storitev, ki so izobraževalnim
organizacijam na voljo.
V projekt sodelovanja Pametne vasi za jutri, so poleg LAS Posavje, vključeni še LAS Prlekija,
Las Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020, LAS pri dobrih ljudeh 2020. Nosilec projekta
za Posavje je LAS Posavje, partnerji pa so Občina Sevnica, Občina Krško, Občina Brežice in
RRA Posavje. Za operacijo LAS Posavja v skupni višini 90.129,06 evrov, ki bo sofinancirana
iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so bila Posavju odobrena
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sredstva sofinanciranja v skupni višini do 67.930,49 evrov. Operacija se bo izvajala od januarja
2019 do junija 2020. Pilotno bo v LAS oblikovan del modela pametnih srebrnih vasi, ki se
nanaša na ureditev prostorov za druženje na vasi, kot večgeneracijski prostori na vasi. V okviru
operacije bodo urejeni trije takšni prostori, ki bodo omogočili medgeneracijsko povezanost, z
izvedenimi ciljno usmerjenimi izobraževanji oziroma usposabljanji.
Občina Sevnica v tako imenovanih pametnih okoljih (mesta in vasi) izvaja in usklajuje tudi
številne druge aktivnosti na področju infrastrukture in drugih uporabnih sistemov pametnih
okolij. Navedeni projekt je le eden izmed aktivnosti pametnih okolij na predmetnem področju.
-

Izvajati mladinsko politiko z namenom preprečevanja odliva mladih iz občine:

Ključen vpliv na gibanje prebivalstva v državi in posledično v občinah ima državna razvojna
politika, ki pa ne dosega ciljev sorazmernega razvoja. Ključna problematika se nanaša
predvsem na neprimerno državno (avto)cestno mrežo in neenake standarde dostopnosti,
centralizacijo državnih služb, težave pri pridobitvi programov sekundarne zdravstvene ravni,
slabljenje srednješolskega sistema in druge.
Nesorazmeren razvoj bo ob nadaljevanju zelo težko zaustaviti, kljub številnim pozitivnim
ukrepom, ki jih sprejemamo v občinah. V občini Sevnica je večina delovnih mest vezanih na
predelovalno industrijo, ki posluje na globalnih trgih. Kljub temu, da generira gospodarsko rast,
je v povprečju pod državnim povprečjem plač, ki pa ga dvigujejo plače v javnem sektorju
oziroma so izplačane iz javnih blagajn. Lokacija plač, izplačanih iz javnih blagajn, pa je izrazito
centralizirana. Ta dejstva bodo razvojne razlike povečevala, dokler ne bo na državni ravni
sprejetih dovolj ukrepov za sorazmeren razvoj na vseh področjih, od prometa, šolstva,
zdravstva, kmetijstva, socialnega varstva in drugih.
Občina Sevnica z različnimi ukrepi aktivno izvaja ukrepe za vzdrževanje prebivalstva. Ključni
vidik, da mladi ostajajo v domačem okolju, je zagotovo zagotovitev delovnih mest.
Zaposlitvene možnosti in priložnosti mladih so odvisne tako od izobrazbe kot ponudbe na trgu
dela. Z vidika izobraževanja je pomembno, da se mladi odločajo za poklice, ki imajo
perspektivo v določenem času in prostoru, pa tudi celoten šolski sistem bi moral mladino bolj
usmerjeno voditi v izobraževanje na področjih, kjer strokovnega kadra primanjkuje.
Občina Sevnica za zvišanje zaposlitvenih možnosti mladih namenja del proračunskih sredstev
za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, in sicer v okviru razpisa za gospodarstvo za
sofinanciranje registrirano brezposelnih iskalcev prve zaposlitve srednje strokovne, višje,
visoke ali univerzitetne izobrazbe. Štipendiramo deficitarne poklice. V zadnjih letih smo bili
aktiven del Posavske štipendijske sheme s sofinciranjem deleža štipendij za poklice, ki jih naša
podjetja najbolj potrebujejo.
Iz proračuna Občina Sevnica (kot prevladujoče podeželska občina) zagotavlja tudi
štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Finančna pomoč je namenjena izobraževanju
rednih dijakov in študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki bodo po
končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Glede na to, da je bil med podjetniki izražen interes po izvedbi kvalitetnih izobraževanj, s
priznanimi predavatelji, se je občina odločila, da v sodelovanju s Komunalo Sevnica pripravi
prostor, ki bo služil tovrstnim namenom. Na tovrstna predavanja se želi privabiti prav mlade in
jih spodbuditi k razmišljanju o podjetništvu oziroma že obstoječim podjetnikom podati
informacije, ki jim bodo olajšale delo. Glede na to, da je Občina Sevnica tako kot še nekatere
druge posavske občine podpisala pismo o podpori projekta SPOT, Centra za podjetništvo in
turizem Krško, ki se je prijavil na Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih
storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od
2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018–2022, Občina Sevnica v teh prostorih že izvaja različna
predavanja s prijavljenega področja, namenjena tudi mladim.
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Pomemben vidik dobrega počutja mladih je urejena infrastruktura; pri tem je za mlade
predvsem pomembno dobro delujoč internet. Občina Sevnica je v celoti pokrita z optičnim
omrežjem, kar je zagotovo pomemben argument pri definiranju privlačnosti in funkcionalnosti
bivanja za mlade.
Posebna podpora za mlade družine, ki želijo graditi na območju občine, je vzpostavljena v
obliki subvencioniranja polovice plačila komunalnega prispevka. Gre za oprostitev polovice
zneska komunalnega prispevka za mlade družine oziroma investitorje v starosti do 35 leta.
Občina Sevnica razpolaga s fondom neprofitnih stanovanj, ki se dodeljujejo na podlagi razpisa,
pri čemer imajo mlade družine oziroma mladi prednost v obliki dodatnih točk pri ocenitvi
stanovanjskih razmer. Prosilcem, katerim je stanovanje pravnomočno dodeljeno, je le-to
praviloma zagotovljeno do naslednjega razpisa – čakalne vrste se tako praznijo oziroma
stanovanja glede na potrebe redno zagotavljajo.
Zagotovo je pomembno tudi kakovostno zagotavljanje pogojev za predšolsko varstvo – za kar
je za predšolske otroke v vrtcih sevniške občine zagotovljenih dovolj mest. Vrtci v sevniški
občini delujejo na osmih lokacijah, v zadnjih letih sta bila zgrajena dva nova vrtca.
Občina Sevnica namenja enkratno denarno pomoč za novorojence v skladu s Pravilnikom o
enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Sevnica. Višina enkratne denarne pomoči v
letu 2018 znaša 400 evrov.
Mlade zelo pritegne urejena športna in druga infrastruktura za rekreacijo, na čemer je bilo v
zadnjih letih, tudi v sklopu gradnje elektrarn, v našem okolju veliko postorjenega. Na voljo so
večnamenske sprehajalne poti, kolesarske poti, fitnes in trim steza na prostem, fitnes v
športnem domu, letno kopališče itd. Element povezovanja mladih je tudi Mladinski center
Sevnica.
Zelo veseli smo bili v preteklosti prejetega certifikata Mladim prijazna občina. Gre za priznanje
lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik, hkrati pa nam
daje tudi obvezo, da bomo temu področju tudi v bodoče namenjali posebno pozornost.
Lokalna skupnost organizira lokalne zaposlitvene sejme. Občina Sevnica je podprla projekt
izvedbe festivala BIZIfest, ki se je izvajal pod okriljem 4 lokalnih podjetnikov. Festival je
namenjen predstavitvi domačih podjetij in storitev, pridobivanju informacij ter iskanju priložnosti
za nova sodelovanja oziroma zaposlitev na enem mestu. V letu 2016 se je festivala udeležilo
skoraj 40 lokalnih podjetnikov.
Lokalna skupnost sofinancira projekte in programe (formalnih ali neformalnih) usposabljanj za
mlade. Občina Sevnica je v šolskih letih 2016/17 in 2017/18 sofinancirala izvajanje
podjetniškega krožka na osnovnih šolah v občini, ki so bili izvedeni pod okriljem Ustvarjalnika,
pospeševalnika mladinskega podjetništva. Podjetniški krožek, ki ga je do sedaj obiskalo
približno 170 otrok, vzpodbuja pri učencih ustvarjalnost, ustvarja pozitivno podjetniško klimo
ter mladim omogoči vpogled v svet podjetništva ter pridobitev izkušenj s tega področja. Učenci
se v okviru krožka spoznajo z osnovnimi podjetniškimi pojmi, različnimi metodami za delo v
skupini in se učijo podjetnega ravnanja.
Občina Sevnica sodeluje tudi pri projektu Zavezništvo za mlade, v katerem gre za preplet
šolstva, gospodarstva in lokalne skupnosti pri uvajanju praktičnega izobraževanja v podjetjih
in spoznavanju zaposlitvenih priložnosti za mlade za boljšo perspektivo mladih v lokalnem
okolju. V projektu sodelujejo Območno obrtna-podjetniška zbornica Krško, Šolski center KrškoSevnica, Občina Krško, GZS območno zbornico Posavje, Krško in Aktiv ravnateljev OŠ
Posavje. Cilj projekta je, da se mladim omogoči lažji prehod po končani izobrazbi na trg dela,
katere so perspektivne panoge, ki so zaposljive v domačem okolju ter mlade seznaniti
predvsem s poklici na tehničnem področju.
Občina Sevnica je na razpis Lokalne akcijske skupine Posavje za pridobitev sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja prijavila posavski projekt Pot do zaposlitve
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z ustanovitvijo podjetja. Aktivnosti manjšega družinskega podjetja predstavljajo primer dobre
prakse sodelovanja podjetništva in posavskih osnovnih šol. V okviru projekta pa se izvaja tudi
podjetniški krožek in podjetniške delavnice. Učenci v okviru podjetniškega krožka izvajajo in
sodelujejo v drugačnih oblikah dejavnosti, postavljeni so pred razne izzive, ki jih morajo tako
samostojno, kot v skupini in tandemu, reševati in rešiti. Urijo se v socialnih veščinah,
komunikaciji in premagujejo strahove, ki preprečujejo uspeh podjetja. Premagujejo stigme, da
jim spet ne bo uspelo ter že pričnejo z resnim razmišljanjem, kakšno podjetje ustanoviti, kaj
potrebujejo in na koga se lahko obrnejo.
Na podlagi vseh navedenih ukrepov ocenjujemo, da mladi v našem okolju vsekakor imajo več
možnosti, da ostanejo in svoje potenciale razvijajo doma, hkrati pa je zanje izziv, da obstoječe
možnosti v domačem okolju poiščejo in jih tudi izkoristijo.
-

Zagotoviti stanovanja za mlade družine:

Občina Sevnica je v skladu z zakonodajo dolžna skrbeti za stanovanjsko oskrbo z neprofitnimi
stanovanji. Trenutno občina upravlja z 143 stanovanji, od katerih sta dve službeni, eno pa je
namenjeno za socialne upravičence, ki jih v skladu z potrebami opredeli Center za socialno
delo Sevnica. V sklopu pravice do zagotovitve neprofitnega stanovanja posebno kategorijo
predstavljajo tudi mlade družine oz. mladi samski, ki pri točkovanju za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja pridobijo tudi dodatne točke. Občina Sevnica bo v skladu z
Stanovanjsko strategijo do leta 2025 upoštevala tudi dodatne možnosti za zagotovitev površin
za gradnjo večstanovanjskih objektov.
V zadnjem letu je Občina Sevnica opravila več informativnih razgovorov o interesu zasebnih
investitorjev in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za gradnjo večstanovanjskih
objektov. Nekaj površin je v javni lasti, možno jih je ponuditi na javni dražbi. Nekaj pa jih je v
zasebni in se z njimi razpolaga na trgu.
-

Zagotovitev nagrad za zlate maturante:

Sprejemu najuspešnejših osnovnošolcev, ki tradicionalno poteka vsako leto v juniju na predlog
osnovnih šol in glasbene šole v ustanoviteljstvu Občine Sevnica, smo že v preteklosti želeli
dodati tudi sprejem zlatih maturantov in jih ustrezno nagraditi.
Žal do celovitih podatkov o uradnih rezultatih oziroma dosežkih mature iz srednjih šol v
ustanoviteljstvu države, ki jih po različnih slovenskih srednješolskih mestih obiskujejo dijaki s
prebivališčem v sevniški občini, nimamo dostopa. Kompleksnost pridobitve podatkov je
razvidna iz priloženih odgovorov Informacijskega pooblaščenca oziroma Državnega izpitnega
centra:
»Zaradi varstva osebnih podatkov (informacijski pooblaščenec) že leta zunanjim prosilcem ne
dajemo podatkov kandidatov. Tovrstne vloge rešuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport.« (Državni izpitni center, dne 17. julija 2013)
Informacijski pooblaščenec pa je dne 19. julija 2013 podal sledeče pojasnilo: »Z vidika določb
8. in 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1), bi podatke o zlatih maturantih od šol lahko pridobili le, če bi
bilo tako določeno v kakšnem področnem zakonu (kar pa verjetno ni), ali pa če bi imeli za
posredovanje takšnih podatkov osebno privolitev posameznika. Kadar se osebni podatki
obdelujejo (obdelava pomeni tudi sporočanje, širjenje ali drugo dajanje osebnih podatkov na
razpolago) na podlagi osebne privolitve posameznika, mora biti posameznik skladno z
določbami drugega odstavka 8. člena ZVOP-1 predhodno pisno ali na drug ustrezen način
seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Poleg tega je potrebno posameznika ob
zbiranju osebnih podatkov skladno z določbami 19. člena ZVOP-1 posredovati tudi informacijo
o tem, kdo bo uporabljal njegove osebne podatkov (navedba uporabnikov ali vrst uporabnikov
njegovih osebnih podatkov). Iz zgoraj navedenega izhaja, da lahko od šol pridobite osebna
imena in naslove zlatih maturantov le v primeru, da za takšno posredovanje obstaja predhodna
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osebna privolitev posameznika. Osebno privolitev posameznikov za posredovanje osebnih
podatkov lahko pridobi šola, npr. na način, da na naslove zlatih maturantov pošlje dopis, s
katerim jih seznani z željami občine ter jih pozove, da naj vam v primeru, če želijo da se
določeni njihovi osebni podatki za določene namene posredujejo občini, posredujejo pisno
privolitev, iz katere bo razvidno, da soglašajo z uporabo njihovih osebnih podatkov za takšne
namene.«
Četudi bi Občina Sevnica na prav vse slovenske srednje šole podala prošnjo za pridobitev
izjav, nimamo zagotovila, da bi podatke v celoti tudi prejeli nazaj. Zato je, četudi je ideja
vsekakor zelo dobrodošla, težko izvedljiva na enakopraven, do vseh dijakov enako pošten
način.
-

Štipendiranje uspešnih športnikov:

Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji od leta 1999 podeljujejo športne
štipendije za perspektivne slovenske športnike in športnice, ki že v mladinskih kategorijah
dosegajo vrhunske športne dosežke in kljub pomanjkanju časa, svoje športne obveznosti
uspešno prepletajo z obveznostmi v šoli. Med prejemniki je najti tudi sevniške športnike.
Občina Sevnica štipendiranja uspešnih športnikov ne izvaja, usmerjena pa je predvsem v
štipendiranje dijakov in študentov, ki bodo po končanem izobraževanju delovali v domačem
okolju. Vsako leto se štipendira nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se
izobražujejo v tujini, dijake, ki obiskujejo programe, katerih poklici so deficitarni ter za bodoče
prevzemnike kmetij.
-

Sofinancirati doktorski študij:

Občina Sevnica je usmerjena predvsem v štipendiranje dijakov in študentov, ki bodo po
končanem izobraževanju delovali v domačem okolju. Vsako leto se štipendira nadarjene dijake
in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, dijake, ki obiskujejo programe, katerih
poklici so deficitarni, in bodoče prevzemnike kmetij.
Občinske štipendije za deficitarne poklice so podeljene z namenom zagotavljanja ustreznega
kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in
področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tista
področja izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij predstavlja finančno pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in
gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači
kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in
novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podpora mladim prevzemnikom kmetij.
Občina Sevnica ceni znanje, ki ga posamezniki pridobijo skozi študij, kajti zaveda se, da je
znanje družbena vrednota, ki vodi v razvoj celotnega našega gospodarstva. Gospodarske
doktorske disertacije, ki bi se aplicirale v gospodarstvo, pa so gotovo tudi predmet samih
gospodarskih družb, katerih potreba je, da pridobijo perspektiven kader.
-

Preveriti možnost uvedbe gimnazijskega programa v Sevnici:

Občina Sevnica je izvajala aktivnosti za krepitev srednjega šolstva v Sevnici. Krepitev ni
rezultirala z uvedbo gimnazijskega programa, za kar si je prizadevala občina. Se pa je tudi ob
zelo usmerjenem delu vodstva Srednje šole Sevnica povišal vpis v tehnične smeri. Stanje
srednjega šolstva je v občini danes v pozitivnem trendu, želja tako Občine Sevnica kot tudi
celotne regije pa je, da se čim bolj ohranja in krepi po celotni regiji.
Trenutno povpraševanje po gimnazijskem programu s strani osnovnošolcev iz leta v leto
upada na celotni slovenski ravni. Večja je spodbuda za tehnične smeri (strojna, elektro,
farmacevtska, kemijska, itd.), v katere se vpisuje vedno več dijakov.
-

Sofinanciranje šolskih prevozov za srednješolce:
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Občina Sevnica si je v preteklosti prizadevala, da se tudi osnovnošolski prevozi integrirajo v
javni prevoz, vendar tovrstna ureditev s strani države ni bila odobrena.
Dijaki in študentje so upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem
prometu, če je njihovo prebivališče oddaljeno najmanj dva kilometra od kraja izobraževanja.
Upravičenci lahko pridobijo subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem,
železniškem in mestnem prometu. Težava nastaja predvsem pri integraciji različnih vrst
prevozov (uvedba enotne vozovnice z enotnim sistemom vodenja in upravljanja javnega
potniškega prometa ter povezava železniškega in avtobusnega linijskega prevoza potnikov z
mestnim prometom).
Občina Sevnica se bo tudi v bodoče trudila, da se osnovnošolski prevozi integrirajo v javni
potniški promet.
-

Zvišati pomoč ob rojstvu otroka za vsakega nadaljnjega otroka:

Občina Sevnica enkratno denarno pomoč namenja že 18 let. Vse od začetka se v ta namen
podarjajo darilni boni za otroško opremo, ki se lahko vnovčijo v določenih trgovinah, ki delujejo
v občini Sevnica. Število izdanih bonov ob rojstvu otroka se, predvsem v zadnjih letih, še bolj
intenzivno povečuje. V zadnjih letih se razpon števila izdanih bonov giblje med 150 in 180.
Povprečno število izdanih bonov je bilo v zadnjih desetih letih 160. Trenutna višina sredstev je
400 evrov, kar občino Sevnica uvršča v sam vrh med slovenskimi občinami po višini dodelitve
tovrstne pomoči. Prav tako pa tudi država preko svojih mehanizmov pripravlja koncept
obdaritve novorojencev v obliki dobroimetja v določenih trgovinah. Sistem bo predvidoma
stopil v veljavo s septembrom 2019.
-

Širitev vrtca v Sevnici in Boštanju, zagotovitev oddelka za otroke s posebnimi
potrebami:

V občini delujejo štirje vrtci, in sicer Vrtec Ciciban Sevnica, Enota vrtca pri OŠ Blanca, Enota
vrtca pri OŠ Krmelj in Enota vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž. Vrtce v šolskem letu
2018/2019 obiskuje 724 otrok, ki so vključeni v 40 oddelkov. Enota vrtca pri OŠ Blanca deluje
s 4 oddelki, enoto vrtca obiskuje 70 otrok, Enoto vrtca pri OŠ Krmelj obiskuje 122 otrok,
vključeni so v 7 oddelkov, Enoto vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž v 2 oddelkih obiskuje 38
otrok, Vrtec Ciciban Sevnica pa obiskuje 494 otrok, ki so vključeni v 27 oddelkov (2 oddelka
na Studencu, 2 oddelka v Loki, 2 oddelka v Boštanju in 21 oddelkov v Sevnici).
Občina Sevnica se trudi, da zagotavlja čim več prostih mest za vpis v vrtce, zato daljših
čakalnih list za sprejem v vrtec ni. Otroci s čakalnega seznama so se v oddelke vključevali tudi
med letom v primeru izpisov že vključenih otrok. Na čakalni listi so tako ostali otroci, ki starostni
pogoj za vključitev izpolnijo februarja oz. kasneje ter otroci, katerih starši so vlogo za vpis v
vrtec oddali med letom. Za otroke, ki so ostali na čakalni listi, starši pa nujno potrebujejo
varstvo, se v okviru prostorskih možnosti vsako leto odpre kakšen dodaten oddelek. Tako bo
s 1. 3. 2019 odprt dodaten oddelek v enoti Bibarija v Loki pri Zidanem Mostu ter polovični
oddelek v Enoti vrtca pri OŠ Krmelj.
Na obeh lokacijah, v Sevnici in Boštanju, je Občina Sevnica v postopkih pridobivanja zemljišč
in urejanja infrastrukture. Na podlagi potreb po posameznih območjih oz. krajih občina
zagotavlja in bo še naprej v skladu z možnostmi zagotavljala staršem predšolsko varstvo
(znotraj šolskih prostorov, dograditve na zemljiščih, ki so v lasti Občine Sevnica).
Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki,
primanjkljaji, ovirami, oz. motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno –
čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi. Program predšolske
vzgoje poteka po Programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo ter Prilagojenem programu za predšolske otroke (razvojni oddelek).
Otroci, usmerjeni v Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, so
vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v individualiziranem programu opredeljene
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prilagoditve, ki jih potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka. Z odločbo o usmeritvi je po
potrebi določena tudi dodatna strokovna pomoč, spremljevalec ali nižje število otrok v oddelku.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja praviloma individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec.
Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju pridobljenih veščin in
razvijanju močnih področij. Sredstva za dodatno strokovno pomoč, spremljevalca in stroške
znižanja števila otrok v oddelku na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo, zagotavlja Občina
Sevnica.
Otroci, ki so usmerjeni v Prilagojen program za predšolske otroke, se vključijo v razvojni
oddelek. V vrtcih v občini Sevnica ni oblikovanega razvojnega oddelka. V oddelek, v katerem
se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke, je lahko vključenih največ šest otrok s
posebnimi potrebami.
Pri izvajanju prilagojenega programa za predšolske otroke se lahko prilagaja vsebina,
organizacija in način izvajanja. Otrokom je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, v skladu
z navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme
ali določi pristojni strokovni svet.
-

Skrb za starejše: pristopiti k ureditvi oskrbovanih stanovanj, stanje investicije
izgradnje doma upokojencev na Hrastih v Sevnici:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 2017 objavil Program sofinanciranja
zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020, katerega predmet je
dodelitev posojila za zagotavljanje enot (dom starejših občanov, oskrbovana stanovanja,
center dnevnega varstva starejših oseb) ali soinvestitorstvo za stanovanjski fond oskrbovanih
stanovanj. Stanovanjski sklad je vse zainteresirane pozval, da do 10. 6. 2018 posredujejo
predloge za investiranje na področju zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše, ki bi bile
lahko predmet sofinanciranja oz. soinvestitorstva na podlagi objavljenega programa.
Dom upokojencev Impoljca je na podlagi poziva stanovanjskega sklada sredi maja 2018 podal
pobudo, da skupaj z Občino Sevnica pristopi k aktivnostim za zagotavljanje dodatnih kapacitet
za starejše občane na območju Občine Sevnica. Dom upokojencev (DU) Sevnica se namreč
srečuje s problemom zagotavljanja ustreznih kapacitet predvsem za osebe z demenco. Prav
tako bi bilo potrebno obstoječi objekt tehnološko posodobiti glede na minimalne tehnične
zahteve, s čimer bi se kapaciteta doma iz dosedanjih 95 stanovalcev zmanjšala na 53 oseb.
Glede na potrebe DU Sevnica in splošne potrebe lokalnega okolja je nujno zagotoviti ustrezne
pogoje za gradnjo dodatnih kapacitet za starejše, predvsem segmenta varovanih stanovanj in
večgeneracijskega centra.
Kot primerna lokacija za ureditev ustreznih enot za starejše je bilo identificirano območje Hrasti
v Sevnici, na parc. št. 568/1 k. o. 1379 Sevnica, ki je v lasti Republike Slovenije in upravljanju
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Gre za območje, ki je v mestu Sevnica edino ustrezno
veliko, celovito, starostnikom omogoča primeren dostop do storitev v mestu Sevnica
(zdravstveni dom, lekarna, pošta, banka, trgovina, javni prevoz F) in je po OPN opredeljeno
kot stavbno zemljišče. Po naročilu DUO Impoljca je bila za to lokacijo izdelana idejna zasnova,
ki predvideva zasnovo objekta za institucionalno varstvo, kjer bi se uredili tudi posebni prostori
za dementne oskrbovance ter možnost ureditve medgeneracijskega centra.
Celotna parcela 568/1 k. o. 1379 Sevnica bi se po IDZ razdelila na tri skope: 1/3 parcele
namenjena objektu za institucionalno oskrbo, 1/3 za varovana stanovanja in 1/3 za širitev
individualne stanovanjske gradnje. IDZ je tudi primerna strokovna podlaga za pripravo OPPN.
Občina Sevnica in DUO Impoljca sta z namenom ugotovitve skupnega interesa in sodelovanja
pri aktivnostih dne 8. 6. 2018 podpisala Pismo o nameri, s katerim sporazumno pristopata k
aktivnostim priprave programske in idejne zasnove območja za organiziranje in širitev
prostorskih kapacitet za potrebe starostnikov vseh ciljnih skupin v Občini Sevnica ter
oblikovanju možnih oblik in pristopov k realizaciji projektov.
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Občina Sevnica bo v okviru svojih pristojnosti sodelovala z DUO Impoljca pri zagotavljanju
ustreznih prostorskih pogojev za širitev kapacitet za starejše (uvedba postopka priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta, program komunalnega opremljanja). Lokacija,
ki je bila v IDZ uporabljena za identifikacijo potreb in kapacitet za starejše občane, ki bi jih bilo
potrebno v Sevnici v prihodnjih letih zagotoviti, se bo v postopku sprejemanja prostorskega
akta še podrobneje izoblikovala in vsebinsko definirala.
V prvi fazi je torej cilj izgradnja novega objekta za institucionalno varstvo z ustreznimi
kapacitetami za osebe z demenco. V nadaljevanju pa je interes Občine Sevnica, da se pristopi
k fazni izgradnji ustreznih kapacitet oskrbovanih stanovanj za ciljne skupine starostnikov z
manj zdravstvenimi in fizičnimi omejitvami in s tem možnostmi samostojnega bivanja, glede
na povpraševanje.
Za ta del investicije si bo Občina Sevnica prizadevala pridobiti soinvestitorja oziroma ustrezen
način sofinanciranja. Glede možnosti sodelovanja in sofinanciranja Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije je bil na skladu že opravljen informativni sestanek.
-

Zdravstvena preventiva, krepitev mreže defibrilatorjev, sofinanciranje cepljenja
proti gripi:

Zdravstveni dom Sevnica na področju preventive intenzivno skrbi za izvajanje raznih delavnic,
izobraževanj in programov, ki skrbijo za zdravje občanov. Po drugi strani pa je potrebno skrbeti
tudi za kurativo, predvsem na področju srčnih bolezni, pri čemer je tudi prisotnost defibrilatorjev
po občini zelo pomembna.
Trenutno je v občini Sevnica nameščenih 15 defibrilatorjev, katerih nabavo so večinoma
izvedla društva, občina in krajevne skupnosti z javnimi ali donatorskimi sredstvi. Potrebno je
vzpostaviti celovito in sistematično redno vzdrževanje, zato je občina skupaj z Zdravstvenim
domom Sevnica opravila terenski popis vseh defibrilatorjev v občini z namenom vzpostavitve
vzdrževane javne mreže. Mreža se bo dopolnjevala skladno s potrebami. Zelo pomembno pa
je tudi usposabljanje prostovoljcev za rokovanje z defibrilatorjem. Zato bo potrebno tudi na tem
področju kar nekaj spodbude, kajti najpomembnejše je, da uporabnika ni strah uporabiti
naprave in da se lahko tako rešuje življenja.
V ta namen poteka tudi projekt Prvi posredovalci, ki ga vodi Zdravstveni dom Sevnica, občina
pa je partner v tem projektu. Cilj projekta je izobraziti prostovoljce, ki bodo vključeni v sistem
prvih posredovalcev.
Najučinkoviteje se pred gripo zavarujemo z vsakoletnim cepljenjem, zato je cepljenje
priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, čeprav je pri nekaterih
skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko oslabljeni ...) uspešnost cepljenja lahko nižja.
Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, majhne otroke
(od 6 mesecev do 2 let starosti), nosečnice in za ekstremno debele (ITM ≥ 40).
Cepljenje je priporočljivo tudi za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe
ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, še posebno to velja za zdravstvene
delavce in sodelavce ter druge nujne službe. V Zdravstvenem domu Sevnica poteka cepljenje
po predhodnem naročilu. Cena cepljenja za otroke, kronične bolnike in starejše od 65 let je 7,
za ostale pa 14 evrov. Razliko v ceni plača zdravstvo. Ocenjujemo, da je tovrstna sistemska
ureditev ustrezna.
-

Okrepiti promocijo za področje turizma, nadaljevanje ciljev strategije razvoja
turizma, krepitev povezovanja turističnih ponudnikov:

Vse pomembnejša panoga v Sevnici kot v novi, razvijajoči se destinaciji, je turizem. Turizem
je kompleksna dejavnost, ki se navezuje na druge dejavnosti – kmetijstvo, kulturno dediščino,
naravno bogastvo itd. To je hitro razvijajoča se gospodarska panoga, ki v Sevnici nudi še veliko
možnosti. Razvoj zagotovo ne more iti v smeri množičnega, pač pa v smeri sonaravnega
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turizma: v povezavi z reko Savo, kolesarskimi potmi, turističnimi kmetijami, zidaniškim
turizmom, urejenimi vinskimi cestami, dobro kulinariko F
Ena glavnih atrakcij je Lisca s Tončkovim domom, ki bo na temeljih v zadnjih letih izvedenih
investicijskih vlaganj pomemben predmet tudi nadaljnjega razvoja. Osrednji kulturni in
zgodovinski spomenik, hkrati pa kot živ objekt središče družbenega in političnega življenja, je
Grad Sevnica. Obiskovalcem gradu je na voljo prenovljen razstavno-promocijski prostor,
turistično ponudbo so dopolnili novi izdelki. Koraki razvoja tečejo tudi na področju turizma za
avtodome, urejenemu postajališču pod Gradom Sevnica se pridružujeta postajališči pri Srednji
šoli Sevnica in na Lisci.
Sevnica je s strani Slovenske turistične organizacije pridobila znak za pospeševanje
vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega
turizma – Slovenia Green. Z znakom se želi sevniška občina na slovenskem, evropskem in
globalnem trgu še bolj utrditi kot okolju in družbi prijazna destinacija.
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru so bili v letu 2018
pripravljavci strategije razvoja turizma, strateškega dokumenta za obdobje 2019–2024.
Ključno je zavedanje, da turizem ni zgolj gospodarska dejavnost, ampak orodje za razvoj
lokalne skupnosti in destinacije. Turistična destinacija pa so domačini, ponudniki in načrtovalci,
pogosto z različnimi interesi, pa vendar odvisni drug od drugega. Zato je izjemno pomembno
sodelovanje. In prav sodelovanje je tudi ključ do uspešnega razvoja turizma in oblikovanja
kakovostne strategije razvoja turizma in vključuje vse turistične deležnike.
Priprava strategije je povezala številne deležnike s področja turizma v prizadevanju za skupni
napredek. Skoraj 100 vključenih posameznikov, 7 izvedenih delavnic, 2 strokovni ekskurziji po
občini, 24 obiskov pri ponudnikih in opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja
turizma so prinesli nova znanja, sodelovanja in ideje. Oblikovali so jih v seznam ukrepov in
aktivnosti ter pripravili akcijski načrt izvajanja za prihodnja leta, ko se bo dokument začel
udejanjati v praksi. Sodelovanje je ključ do uspešnega razvoja turizma in oblikovanja
kakovostne strategije, ki bo uporabna za vse turistične deležnike. Trajnostnega razvoja turizma
pa ni brez upoštevanja mnenj in predlogov občank in občanov, ki so bili v različnih fazah
priprave strategije vključevali v skupno delo. Naslednji korak je s ponudniki razviti skupno
kolektivno blagovno znamko.
Sestavni del strategije razvoja turizma občine Sevnice je Model razvoja in trženja turizma na
območju občine Sevnica. Ta pa temelji na partnerstvu za sonačrtovanje, soorganiziranje,
sovodenje, soupravljanje, monitoring in evalvacijo ponudbe območja občine Sevnica za
obdobje 2019-2024. V letu 2019 bodo izhajajoč iz strategije oblikovane tri delovne skupine, in
sicer delovna skupino za kakovost, delovna skupino za trženje in delovna skupino za raziskave
in razvoj. Preko teh delovnih skupin bodo s strani koordinatorjev usmerjane aktivnosti za
zagotavljanje povezanega delovanja turistične ponudbe na območju občine Sevnica.
Na področju turizma in sledenju strategije se bodo v letu 2019 namenila investicijska sredstva
zavodu KŠTM za razvoj kolektivne blagovne znamke, strategijo digitalne kampanje in
programa za vodenje izletov različnih ponudnikov.
Občina Sevnica sodeluje tudi pri projektu Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne
destinacije Čatež in Posavje, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Posavje. Glavne
aktivnosti operacije so: razvoj turističnih produktov (oblikovanje integralnih turističnih
produktov, oblikovanje 5-zvezdičnega doživetja, izvedba usposabljanja za turistične
ponudnike in ogled primera dobrih praks, aktivnosti za izboljšanje kakovosti turističnih
produktov) ter vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe.
Lokalna skupnost izvaja podporne ukrepe, ne pa tudi tržne dejavnosti same, zato je želja, da
ponudniki sami v razvoju turizma prepoznajo in razvijajo čim več možnosti.
-

Nadaljevati z razvojem Lisce:
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Občina Sevnica bo tudi letos vlagala v investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma.
Dokončana bo ureditev jedilnice, predvidena je zamenjava dotrajane strehe. Predvideva se
tudi rušitev depandans in idejna zasnova novega objekta na mestu rušitve.

-

Ureditev razgledne ploščadi na Lisci z odstranitvijo drevja:

Lisca spreminja svojo podobo v veselje obiskovalcev, najemnika objekta in lastnika. Ureditve
se nanašajo na zemljišča, katerih lastnik je Občina Sevnica, gospodarjenje z gozdovi pa je v
domeni lastnikov zemljišč.
-

Možnost ureditve prostora za avtodome v Krmelju:

Sevnica se je pred leti priključila projektu Mreža postajališč za avtodome, katerega vodilni
partner je Občina Mirna, v projekt pa je vključenih 88 občin. Cilj projekta je izgradnja oziroma
vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, katerega namen je spodbujanje
avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno
nastopanje na evropski turistični borzi. V Sevnici je vzpostavljeno postajališče za avtodome
pod Gradom Sevnica s sanitarno napajalnim vozlom. Na Lisci in pri Srednji šoli v Sevnici pa
je možnost parkiranja avtodomov označena s tablama.
Za ureditev prostora v Krmelju je potrebno najprej poiskati primeren prostor za parkirišče, ga
ustrezno označiti in ga nato, glede na stopnjo interesa za uporabo, tudi primerno urediti s
priključkom za vodo, elektriko in kanalizacijo.
-

Ureditev gostinskega objekta v parku ob Savi v Sevnici:

Občina Sevnica je v tem ožjem predelu parka lastnica zgolj ene manjše parcele, s katero lahko
razpolaga samostojno. V letu 2017 je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišča
v najem za postavitev mobilnega montažnega gostinskega objekta na tem območju. Do
realizacije ni prišlo; v primeru izkazanega interesa se javno zbiranje ponudb za oddajo
zemljišča v najem ponovi.
-

Ustrezna skrb za kulturno dediščino:

Načine varstva kulturne dediščine in postopek za razglasitev kulturnega spomenika ureja
Zakon o varstvu kulturne dediščine, predlog in aktivnosti za razglasitev kulturnega spomenika
pa pripravi in vodi Zavod za varstvo kulturne dediščine. V skladu z navedenim je Občinski svet
Občine Sevnica v letu 2013 sprejel Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena
na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 29/2013).
Na območju občine Sevnica je na podlagi navedenega odloka 170 enot, ki so razglašene
oziroma opredeljene kot kulturni spomeniki lokalnega pomena. Razvrščeni so v več skupin:
arheološka najdišča, stavbe, parke in vrtove, spominske objekte in kraje ter naselja in njihove
dele.
Občina Sevnica s proračunskimi sredstvi skrbi za objekte nepremične kulturne dediščine v lasti
lokalne skupnosti in tudi za njihovo vsebino (Grad Sevnica, Lutovska klet, del Ajdovskega
gradca, Trški dvorec itd.). Vključuje pa se tudi v primerih potreb po ohranitvi oziroma obnovi
raznih drugih tovrstnih objektov (cerkva, spomenikov, kozolcev itd.). Teh potreb je veliko in so
stalne, kot je stalna potreba po vzdrževanju vsakršnega objekta.
Želja po sofinanciranju kulturne dediščine v zasebni lasti je zelo velika, vendar s strani
ministrstva, pristojnega za kulturo, ni ustreznih razpisov, niti za občine kot lastnice objektov niti
za zasebne lastnike objektov. V formuli za izračun povprečnine za občine obseg kulturne
dediščine na območju občine ni upoštevan, kar jasno pove, da občinam sistemski vir za ta
program ni dodeljen. V primeru, da za posamezno ureditev obstajajo širši lokalni interesi, pa
se občina v tem delu vključi v okviru možnosti.
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-

Komasacije kmetijskih zemljišč, izvedba ukrepov umetnega namakanja, zaščita
pred točo, oroševanje pred pozebo, sofinanciranje rastlinjakov / poiskati možnosti
za izvedbo kmetijskega namakanja v okviru JP Komunala Sevnica:

Kmetijstvo je v sevniški občini zelo pomembna gospodarska dejavnost z veliko pozitivnimi
učinki, saj predstavlja pomemben vir dohodka številnim občanom. V veliki meri prispeva k
sorazmernemu razvoju območja celotne občine. Ključni organizator kmetijstva v občini je
Kmečka zadruga Sevnica. Močna podpora lokalno pridelani hrani je kmečka tržnica. Podpora
lokalno pridelani hrani je izražena tudi s spodbujanjem prodaje v lokalne javne zavode.
Občina Sevnica podpira izvedbo komasacije in agromelioracije z interesom, da se kmetijska
zemljišča ne zaraščajo in se obdelujejo. Občina Sevnica je izkazovala interes za izvedbo
komasacij in agromelioracij v preteklosti ter ga bo tudi v bodoče, vendar pa mora pobuda in
interes priti s strani lastnikov kmetijskih zemljišč.
Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na
določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak
čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi
gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na
teh zemljiščih. Postopek komasacije vodi pristojna upravna enota oziroma komasacijske
komisija, ki sodeluje s komasacijskim odborom, ki je posvetovalni organ in ki je sestavljen iz
predstavnikov lastnikov zemljišč. Geodetska dela izvaja geodetsko podjetje, ki je izbrano na
javnem razpisu, ki ga objavi investitor komasacije – občina.
Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter
izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave
zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih
osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve
manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja.
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Občina Sevnica v okviru javnega
razpisa v letu 2010 pridobila sredstva za izvedbo komasacije Arškega polja. Za uvedbo
komasacije je bilo potrebno pridobiti 80 % soglasje lastnikov zemljišč od skupne površine, ki
bo zaokroževala to območje. V komasacijski postopek je bilo vključeno 29 lastnikov kmetijskih
zemljišč, ki so posedovali 59 parcel na območju 14 ha. Izvedla so se dela na terenu, ki so
zajemala geodetske meritve, analizo in ovrednotenje zemljišč, izdelavo elaboratov, pripravo
načrta novega stanja zemljišč in seznanitev lastnikov z novimi parcelami ter izgradnje novih
poti. Izvedba projekta je trajala dve leti. Hkrati se je po izvedbi komasacije v skladu s projektom
izvedla razgradnja starih poljskih poti, v letu 2012 pa še vzpostavitev novih poljskih poti.
Na parcelah Arškega polja, ki so bile vključene v komasacijo, je bil leta 2014 zgrajen Namakalni
sistem Blanca, katerega investitor je bil Sadjarstvo Blanca, partner v projektu pa je bila Občina
Sevnica. Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica je nastopilo kot izvajalec in projekt pridobilo
na trgu.
Vodni vir za namakanje je reka Sava, kjer so bili v okviru investicije izgradnje hidroelektrarne
Arto-Blanca že bili izvedeni objekti, ki omogočajo odvzem vode za namakanje kmetijskih
površin. Namakalni sistem Blanca je bil izgrajen na površini 85 ha. Na parcelah Arškega polja,
kjer je bila izvedena komasacija in narejen namakalni sistem, je bil preko polja napeljan 20 kV
(kilovoltov) daljnovod dolžine okrog 980 m, ki ga je bilo potrebno kablirati, kajti pri uporabi
namakalnega sistema je ta predstavljal velike ovire. S strani občinskih razpisov pa se stroškov,
povezanih z namakanjem občine, ne sme sofinancirati.
Začetki pogovorov za izvedbo komasacije in agromelioracije so potekali tudi na območju
brezovškega polja, Kamenice, Hinjc in Brezja. Za uvedbo komasacije je potrebno pridobiti 80
% soglasje lastnikov zemljišč od skupne površine, ki bi zaokroževala območje, vendar lastniki
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kmetijskih zemljišč niso dosegli potrebnega medsebojnega soglasja. Kljub izpostavitvi te
možnosti na različnih srečanjih pozitiven odziv ni bil zabeležen.
Glede na to, da je težko zagotoviti soglasja večjega števila lastnikov kmetijskih zemljišč za
komasacijo, občina v okviru kmetijskega razpisa namenja sredstva za stroške pravnih in
upravnih postopkov zaokrožitve kmetijskih in gozdnih zemljišč, kjer je cilj zaokrožitev
kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. V
sklopu občinskega kmetijskega razpisa so možnosti sofinanciranja tudi stroški nakupa
rastlinjaka in stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami
(protitočne mreže F).
Prav tako pa je ravno v tem času na državni ravni objavljen razpis, namenjen kmetijskim
gospodarstvom, ki se prilagajajo na podnebne razmere, za nakup in postavitev mrež proti toči,
nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika
uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih
namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme,
ki je lahko samostojna naložba.
Pri postavitvi rastlinjakov se pojavlja problem, saj je potrebno za postavitev več kot 150 m2
rastlinjaka pridobiti gradbeno dovoljenje. Po novem gradbenem zakonu (GZ, v veljavi od 1. 6.
2018) je grajeni rastlinjak stavba, kljub temu, da ni temeljen. Glede na navedeno se investitorji,
pridelovalci hrane in kmetje soočajo s težavami pri razpisih.
-

Postaviti opozorilne table o prisotnosti malih živali na cesti:

Skladno z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito
zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. V letu 2018 je bilo v
Zavetišču za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 169 živali (psov in mačk) iz občine
Sevnica. Ker je v zadnjih letih beležiti porast števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se
občina vsako leto odloča za preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije lastniških
mačk, saj je to po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih
živali. Velika populacija prostoživečih muc pomeni tudi veliko možnost prenosa najrazličnejših
nalezljivih bolezni tako znotraj mačje populacije kot med ljudmi. Vsekakor pa je skrb za zdravje
in varnost živali v prvi vrsti skrb vsakega lastnika.
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