KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0012/2019
Datum: 22. februar 2022

Zapisnik
15. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 22. 2. 2022, z začetkom ob 18.00 uri, v prostorih Kulturne dvorane Sevnica
(Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica)
Prisotni člani sveta:
Stanka Žičkar, Tanja Novšak, Jože Žnidarič, Miran Grubenšek, Grega Vavtar, Božidar
Groboljšek, Severin Jazbec, Irena Klenovšek, Darja Pompe.
Odsotni člani sveta:
Rudolf Jazbinšek opr.
Ostali prisotni:
Mitja Udovč, direktor podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor OU,
Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti,
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Stanka Žičkar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica.

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednica uvodoma pozdravi goste in člane sveta. Predstavi predlog dnevnega reda ter
ga poda v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled sklepov 14. seje sveta in potrditev zapisnika,
3. Pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022,
4. Seznanitev z dokumenti in potrditev Zaključnega računa za leto 2021,
5. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja,
6. Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica,
7. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 8 (od 10) članov Sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 15. redno sejo Sveta KS Sevnica.
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Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
2.
Pregled sklepov 14. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsednica poda vsebino zapisnika 14. redne seje Sveta KS Sevnica v razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 14. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.

3.

Pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022

Predsednica preda besedo Srečku Ocvirku, županu Občine Sevnica, ki uvodoma pove o
pomembnosti srečevanja predstavnikov lokalne skupnosti na ravni Občine Sevnica ter svetom
krajevnih skupnosti, saj se skozi neposredne razprave o seznanitvah aktualne krajevne
problematike zadeve pravočasno uvrščajo v časovne okvire. Pri izvrševanju nalog javne
gospodarske službe je v ta okvir vključeno tudi javno podjetje Komunala d.o.o., zato je na seji
prisoten tudi direktor Mitja Udovč. Pomembnost za kvalitetno izvajanje nalog in posledično
prijetno bivanje občanov je pomemben hiter in primeren pretok informacij. V sami KS Sevnica
je razmejitev nalog krajevnega značaja in občinskega značaja mogoče celo najmanj jasna, ker
je to mestno okolje.
V nadaljevanju župan izpostavi predvidene ureditve in pobude za razvoj KS Šentjanž in širše:

•

•
•

•

•

Na področju varstva in predšolske vzgoje je ta trenutek zagotovljena zadostna
kapaciteta za namen varstva in vzgoje predšolskih otrok. S 1.3.2022 se odpirata še
dva nova oddelka. V poletnih mesecih bo najverjetneje zaznati težave, ker je predviden
začetek gradnje nove osnovne šole Ana Gale, ki bo zgrajena na mestu sedanjega vrtca
Kekec. Projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje in financerska sredstva s strani
Ministrstva so pridobljena. Po projektu bosta na tem mesu ostala še dva oddelka vrtca,
štirje se ukinjajo. Investicija se bo izvajala v letu 2022, 2023 in bo zaključena v letu
2024.
Šolska vzgoja: v fazi projektiranja so novi športni objekti pri osnovni šoli (tekaška steza,
igrišča).
V KS Sevnica je kar nekaj javnih površin, ki so športno rekreacijske narave (drevored,
večnamenska rekreacijska pot proti Orehovem). Na športno rekreacijski vsebini je
potreba in skrb za dopolnjevanje športnih površin in objektov s ciljem, da so le-ti javno
dostopni. Ker pa je zadnje leto opaziti vandalizem, je skupna naloga tako krajevne
skupnosti kot občinskih služb, da se poiščejo načini preprečevanja namenskega
uničevanja javne lastnine.
Zdravstvo: Ustanoviteljica zdravstvenega doma Sevnica je Občina Sevnica,
financiranje teče po drugih poteh. Na podlagi zakona se pripravlja financiranje s strani
Ministrstva za zdravje. Za prijavo na razpis je potrebno pripraviti ustrezne dokumente
na ustrezen način. Večjo težavo predstavljajo parkirne površine okrog zdravstvenega
doma.
Parkirne površine: Vzpostavitev modre cone se je zaradi povečanja frekventnosti
prometa izkazala kot dobra. Predvideva se sprememba odloka o parkiranju, ne po
vsebini, ampak v smeri digitalnega elektronskega parkiranja. Večja mesta sistem že
2

uporabljajo EasyPark). V letu 2022 se predvideva gradnjo parkirišča (lokacija ob
železniški progi nasproti blokov Pod vrtačo).
Ob. 18.12. se seji pridruži Severin Jazbec. Na seji je prisotnih 9 članov sveta.
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Izvedeno je bilo rušenje stanovanjske hiše Florjanska ulica 1, ki je med krajani vzbudila
mešane občutke. Dejstvo je, da se hiše ni dalo urediti. Na mestu rušitve bi bilo smiselno
urediti pregledno križišče.
Most Log Nosilec projekta je Direkcija RS za infrastrukturo. Projektna dokumentacija
je izdelana in pripravljena za postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Cilj
investitorja je izvesti postopek za izbor izvajalca v letu 2022. Glavna pozitivna
sprememba izgradnje mostu bo preureditev cestnega režima skozi Glavni trg
(ohranitev lokalnega prometa in omejitev tovornega prometa).
Na občinskem svetu je tekla seznanitev z zasnovami za protihrupno zaščito ob
železnici. Slovenske železnice imajo cilj postavitve protihrupne zaščite na vseh
območjih Občine Sevnica, kjer je le-ta potrebna (v Sevnici, na Bregu, v Loki in na
Blanci). Pomemben projekt za razvoj Občine Sevnica je projekt, za preureditev
železniške postaje Sevnica. Pogodba za projektiranje je že podpisana s strani Direkcije
za infrastrukturo. Projekt predvideva podhod na perone, podvoz pri Stillesu, na strani
Savske ceste so predvidena dodatna parkirišča. Država je pridobila lastništvo nad
skladišči, zato se bodo lahko nadaljevale aktivnosti za odstranitev le-teh.
Gradnja nadvoza teče po planu. Razpis za ureditev rondoja še ni izveden.
Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje rekonstrukcijo most čez Savo v Sevnici, na
glavni cesti Boštanj - Planina R2-424/1160. V marcu bo organiziran sestanek za
dogovore o vzpostavitvi prometnega režima med samo gradnjo.
Poplavna varnost Sevnične je v večjem delu zaključena. Občina Sevnica je podpisala
pogodbo s projektantom za naslednjo fazo reševanja Sevnične. Financiranje realizacije
je na strani Direkcije RS za vode. Občini Sevnica še ni uspelo pridobiti sofinancerskega
sporazuma za Lončarjev Dol.
Na vsebini upravljanja javnih cest so se izvedle aktivnosti, ki za krajevne skupnosti
predstavljajo največjo spremembo, sploh iz odgovornostnega vidika o varnosti v
cestnem prometu.
Občinski svet Občine Sevnica sprejel tretje spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta ter pozove člane sveta, da razmislijo o morebitnih pobudah za
četrto spremembo, saj postopki spremembe trajajo več let.
V pripravi je Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za gradnjo nove stanovanjske
soseske ob Drožanjski cesti – zahod, ki ga domačini imenujejo Hrasti. Med načrti je
tudi gradnja novega doma upokojencev. Javna obravnava OPPN se pričakuje v roku
enega meseca.
Tudi na gospodarskem in poslovnem delu se dogajajo aktivnosti, ki vplivajo na
dinamiko razvoja kraja (Poslovna cona Ines, Poslovna cona na Planinski cesti ob
Sevnični).
V letu 2022 se je začela hidravlična obnova kanalizacijskega sistema v mestu Sevnica.
Hidravlične izboljšave občine Sevnica, ki se navezuje na vodooskrbo zajemajo tudi KS
Sevnica. Na vodooskrbi ni zaznati večjih težav glede količine in kvalitete pitne vode.
Na občinskem svetu se je uvrstil v načrt nabave stanovanjske hiše Lipovšek v starem
delu Sevnice.

Predsednica preda besedo Zvonetu Košmerlu, direktorju Občinske uprave Občine Sevnica, ki
poudari, da je potrebno strmeti k sorazmernemu razvoju cestne infrastrukture, vodooskrbe,
čiščenju odpadnih voda, zbiranju in ravnanju z odpadki, urejanje javnih površin, nemoteno
delovanje gospodarske javne službe in pokopališke dejavnosti ter plinovodnega omrežja.
Poleg tega je naloga občinske uprave skrb za starejše občane, otroškega varstva, šolstva,
družabnega življenja, prostorsko planiranje, razvoj gospodarstva in kmetijstva, spodbujanje
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društvenih aktivnosti, organizacija šolskih prevozov, … Za zagotovitev spoštovanja
zakonodaje in kvalitetnega bivanja občanov je nujno operativno sodelovanje krajevne
skupnosti in strokovnih služb Občine Sevnica (upravno in finančno poslovanje, postopki javnih
naročil, upravljanje javnega premoženja,…). Cilj občine je vzdrževanje obstoječega standarda
in širitev le-tega. K spreminjanju lokalnega okolja vplivajo tudi državni projekti in zasebni
investitorji za spremembo prostorskih planov.
V nadaljevanju direktor izpostavi pomembne projekte in ureditve, ki so načrtovani v proračunu
Občine Sevnica za leto 2022:
• Ureditev mladinskega centra,
• preureditev prostorov za informatorja v pritličju stavbe občinske uprave,
• Občina Sevnica planira po pridobljenem gradbenem dovoljenju izbrati izvajalca
dozidave mrliške vežice Sevnica z nadstreškom. Izgradnja je v celoti predvidena v letu
2022/2023 (partnerstvo KS Sevnica - Občna Sevnica).
• Občina Sevnica bo v tekočem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki
odmere občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je še veliko
neusklajenega stanja. Izvajali se bodo tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru
občinskih investicij.
• Izvedena je bila rušitev dotrajane hiše v Florjanski ulici. Izvedena rušitev zagotavlja
izboljšanje varnosti v cestnem prometu ter možnost širitve razvoja infrastrukture.
• Vzdrževanja stanovanjskih in večstanovanjskih objektov v Sevnici, saj je Občina
Sevnica lastnik čez 140 stanovanj.
• Sredstva v proračunu za leto 2022 bodo namenjena tudi za sofinanciranje vozila za
reševanje iz višin in globin), ki ga bo skupno z GZ Sevnica nabavilo PGD Sevnica.
• Kot vsako leto se izvajajo razpisi iz področja za razvoj gospodarstva, kmetijstva in
turizma) in razpisi za dodeljevanje štipendij.
• Sredstva proračunu so rezervirana skrbi za zapuščene živali.
• Občina Sevnica zastavlja koncept investicij v sončne elektrarne na javnih objektih. V
letu 2022. Občina Sevnica želi pregledati in predlagati primerne javne objekte in v letu
2022 s pomočjo Eko sklada ali katerega drugega razpisa tudi izvesti postavitev ene
vzorčne sončne elektrarne na javnem objektu.
• V izdelavi so projekti oz. strategije digitalizacije na različnih področjih delovanja občine.
• Pri projektu izgradnje atletskega stadiona so v proračunu za leto 2022 rezervirana
sredstva se ohranjajo za nujno varnost oziroma za minimalno izvedbo stabilizacije in
ureditev površine z zatravitvijo. Začne se priprava spremembe v smislu prilagoditve
terenu in umeščanje možnih različnih vsebin v prostor.
• Gradnja osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami Ana Gale in ureditev športnih
površin pri OŠ Savo Kladnik Sevnica.
• V letu 2022 bo občina zaključila z dokončno ureditvijo brivsko frizerskega salona v
starem mestnem jedru.
• Priprava idejne zasnove za obnovo in rekonstrukcijo Slomškovega trga v starem
mestnem jedru Sevnice, skladno s pogoji ZVKDS-OE Celje.
• Načrtovana je sanacija najbolj poškodovanega odseka lokalne ceste, od križišča z
lokalno cesto Drožanjska - Metni Vrh, v smeri proti Žabjeku.
• Načrtovanja je preplastitev in sanacija ceste Črni potok – Križ.
• Načrtovana je rekonstrukcija dela lokalne ceste Lončarjev Dol – Žigrski Vrh – Čanje.
• Sredstva so rezervirana tudi za sofinanciranje Občine Sevnica pri začetku investicije
Direkcije RS infrastrukturo za gradnjo krožnega križišča na R2-424/1166 BoštanjPlanina, na priključku lokalne Savske ceste oz. novega nadvoza za PC Sevnica.
• V planu je izvedba ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini prib. 160 m, iz
smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale. Predmet izvedbe v letu 2022 je
sanacija podpornih zidov, rekonstrukcija vozišča ter gradnja enostranskega pločnika.
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•
•

Hidravlične izboljšave (vodooskrba, izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici –
financiranje iz kohezijskega sklada, obnovitve kanalizacijskega sistema financira
Občina Sevnica.).
Izvedba novega parkirišča "Pod Vrtačo" za potrebe stanovalcev in obiskovalce starega
mestnega jedra.
Sprejet bo OPPN za področje zdravstvenega doma in lekarne ter za trgovino Cenko za
preureditev prostorov Centra za duševno zdravje. Za uporabo teh prostorov je
predviden tudi Rdeči križ. Pri postopku OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski
cesti je bila izvedena prva javna obravnava. OPPN za stanovanjsko sosesko Sončni
gaj v občini Sevnica je sprejet.

Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica:
Komunala širi svojo dejavnost. Na podlagi Odloka o urejanju javnih površin in cest je bila z
vsemi 11 krajevnimi skupnostmi podpisana skupna pogodba o načinu vzdrževanja in
upravljanja javnih poti. Gre za veliko število cest, z veliko nalogami in odgovornostmi, hkrati
pa z omejenimi resursi. Naloge se usklajujejo v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti,
s prihodnjo sezono tudi za področje zimske službe. Rezultati sodelovanja so na terenu že vidni,
gre za čiščenje prepustov, vejevja itd. Izvajanje zimske službe je dobro organizirana in tako bo
potrebno gledati za naprej. Pomemben projekt, ki se izvaja je novogradnja in obnavljanje
kanalizacijskega sistema, saj je potrebno v naslednjih letih skladno z zakonodajo zagotoviti
98% priklopov na javno kanalizacijo. Vodoskrba s kakovostno pitno vodo je zagotovljena.
Pomemben vir oskrbe z vodo je vrtina pri Stillesu. Zaradi smradu Drožanjskega potoka v
Drožanjski ulici tečejo pogovori o možnosti trajne rešitve nevtralizacije neprijetnih vonjav. V
sklopu projekta hidravličnih izboljšav bo zgrajena povezovalna hrbtenica med že obstoječimi
vodovodi v en vodovodni sistem, in sicer na obeh bregovih reke Save, v dolžini dobrih 21
kilometrov. Namen in cilj je tudi povezati višje ležeče vodne vire Podskalice in mesto Sevnica
z višje ležečimi deli Drožanja in svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava. Cilj je
hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov. Pomembni
del projekta je tudi ta, da se na tistih območjih, kjer je že sedaj vidna občasna ali stalna potreba
za nemoteno oskrbovanje, zagotovi pitna voda. Gradnja cevovodov in objektov bo potekala na
območju naslednjih sklopov investicije: vodovod Nova gora (Preska–Lukovec), vodovod
Sevnica–Nova gora (odsek Log–Orle), prečrpališče Log, vodovod Šentjanž s povezavo na
vodovod Krmelj, vodohran Šentjanž, vodovod Zabukovje–Sevnica (odsek Metni Vrh–
Drožanje), vodovod Sevnica–Breg–Loka in vodovod Handija. K javnemu podjetju Komunala
d.o.o. je priključen tudi plinovod. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica deluje kot pravni
naslednik Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica v energetski dejavnosti kot operater
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Sevnica in kot dobavitelj
zemeljskega plina. V Sevnici je 650 priključkov na javno plinovodno omrežje. Načrtuje se
izvesti hidravlično presojo obstoječega sistema, da se ugotovi, če je možno sistem širiti proti
Hrastom. Zaradi trenutnega stanja glede povišanja cent energentov se bo skušalo cene
regulirati. Na pokopališki dejavnost je načrtovana gradnja nadstreška pri mrliški vežici. Glede
odvoza odpadkov se načrtuje odvoz bioloških odpadkov tedensko.
Predsednica odpre razpravo.
Tanja Novšak sprašuje kako bo potekala gradnja osnovne šole Ana Gale in kako bo posledično
organizirana predšolska vzgoja. Odgovori župan, ki pove, da so bili v Boštanju odprti trije
oddelki vrtca, ki so se lani povečali še za tri oddelke, trije pri centralnem vrtcu. V lanskem letu
je bilo skupno v Boštanju in Sevnici odprtih sedem novih oddelkov. V vrtcu pri osnovni šoli se
zaprejo štirje oddelki. Ocena je, da je v Panorami v Boštanju možnost odprtja še enega do
dveh oddelkov. Vpisi v vrtec tečejo vedno med seboj usklajeno. Vsi starši pri vpisu oddajo
prioritetno lokacijo in drugo lokacijo. V skupnem številu se ocenjuje, da bo dovolj prostora za
vse interesente. S 1. marcem sta bila vpisana dva oddelka, kapacitete so še na voljo, tako, da
ta trenutek ni pomanjkanja prostora. Glede govoric, da ljudje niso dobili vrtca je nastalo zgolj
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zaradi oblikovanja skupin, kajti nekateri vlagatelji so oddajali vloge za vpis pred izpolnitvijo
pogojev, ki so vezani na starost otroka. Župan prisotne seznani, da je v program predšolske
vzgoje ta trenutek vpisani 85% vseh otrok živečih v občini Sevnica. Procent se bo z leti še
nekoliko povišal.
Tanja Novšak sprašuje kakšni so nameni ureditve, ki so vezani na odkup stanovanjske hiše
Lipovšek. Župan pove, da so se glede idej dogovarjale strokovne službe Občine Sevnica. Del
vrta, ki je za hišo bi sovpadal za gradnjo parkirišča. Na mestu lokacije stanovanjske hiše je
načrtovana protihrupna zaščita zaradi železniške proge. Podrobne ureditve bodo še del
razprav, saj je oprtih še veliko vprašanj glede oprte ureditve starega dela Sevnica. Za to pa je
potrebno, da je Občina Sevnica lastnik zemljišč, ki nastopa kot aktivni partner potrebnih
ureditev in je zato smiselno zagotavljati prostor za razvoj kraja.
Jože Žnidarič sprašuje direktorja Komunale ali se bodo krajani lahko sproti priključevali na
vodovodna omrežja, ki se gradijo. Direktor potrdi, da bo priključitev možna. Vprašanje je samo
ali bo možna priključitev na primarni vodovod, ali pa bo potrebno dograditi še sekundarni vod.
Irena Klenovšek sprašuje ali je v strategiji načrtovanja parkirišč predvidena garažna hiša na
območju Naselja heroja Maroka. Župan odgovori, da je v prostorskem načrtu možna gradnja
parkirne hiše na polovici dela obstoječega parkirišča pri zdravstvenem domu. Predvideno je
podati javni poziv za javno zasebno partnerstvo, saj je to precejšnja investicija. Sevnica kot
mesto se razvija, zato je potrebno aktivno udejstvovanje na vsebini parkiranja. Direktor v
nadaljevanju pove, da so interesi krajanov zelo različni. V Sevnici je preko 1200 parkirnih vseh
mest, od tega je 150 parkirišč v označeni modri coni. Potrebno je delati še na uskladitvah glede
uvedbe EasyParka ter evidentiranja preko aplikacije. Od Stillesa do Tanina bodo urejena
dodatna parkirna mesta v sklopu ureditve železniške postaje Sevnica, saj Slovenske železnice
strmijo k razširitvi parkirnih mest.
Severin Jazbec sprašuje ali je možno doseči z lastnikom dogovor glede ureditve okolice ceste,
ki vodi na grad po Drožanjski cesti. Župan pove, da se bo lastnika pozvalo k sodelovanju.
Predsednica prisotne seznani, da je KS Sevnica iz svojega finančnega načrta v letu 2021
prispevala 5.000 EUR Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sevnica za gradnjo garaž. Enak
znesek je predviden v finančnem načrtu za leto 2022. V tem delu predsednica pozove Občino
Sevnica in Komunalo Sevnica, da se izpogajajo čim bolj ugodne cene asfaltov in drugih
materialov za posodabljanje infrastrukture.
V nadaljevanju predsednica sprašuje glede strategije načrtovanja doma za starejše na Hrastih.
Župan pove, da je še veliko odprtih vprašanj in potrebnih usklajevanj, saj trenutno razmere
izkazujejo, da se način za skrb starejših spreminja. Občina Sevnica se vključuje iz vidika
pripravljenosti prostora zemljišča na Hrastih, ki je bilo pridobljeno od sklada kmetijskih zemljišč
v last za potrebe socialno varstvenih ustanov. Letos bo šele lahko potrjen prostorski akt.
Predsednica sprašuje predstavnika Občine Sevnica o informacijah glede ureditve pešpoti na
grad, Vprašanje je bilo izpostavljeno tudi na Občinskem svetu. Župan pove, da se bodo izvedle
aktivnosti tekočega vzdrževanja. Za investicijska dela vzhodni del (Lutrova klet in okolica) je
pripravljena dokumentacija. Potrebno je pridobiti vir financiranja preko razpisa Ministrstva za
kulturo.
Predsednica sprašuje, glede na to, da se v zadnjih letih veliko govori o čistem in varnem okolju,
kamor spada tudi zrak, če je zaznana kakšna težava glede tega. Župan pove, da je bilo prejetih
nekaj pripomb zaradi podjetja Siliko.
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V občinskem programu varstva okolja – Agencija RS za okolje se je opredelila, da v Sevnici ni
potreben monitoring zunanjega zraka. Občina Sevnica ima namen naročiti dve meritvi in sicer
eno v Sevnici in eno v Boštanju. Varovanje okolja je zlo pomembna tema, vendar nadziranje
le-tega ni v pristojnosti občine temveč Inšpekcije za okolje in naravo.
Predsednica se gostom zahvali za predstavitev s prošnjo po dobrem sodelovanju tudi v
prihodnje.
19.05 Sejo zapustijo župan, Direktor občinske uprave in direktor Komunale d.o.o. Sevnica.
4. Seznanitev z dokumenti in potrditev Zaključnega računa za leto 2021,
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom (poslovno poročilo za leto 2021, tabelarni prikaz
realizacije odhodkov v letu 2021 in obrazložitev odhodkov). Predsednica pove, da so se
realizirale vse načrtovane aktivnosti. Vlog krajanov za urejanje cestne infrastrukture je več, kot
je razpoložljivih virov financiranja. V KS Sevnica je še preko 10 km neasfaltiranih cest.
Predsednica poda gradivo v razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Sevnica se je na svoji 15. redni seji dne, 22.2.2022 seznanil z
dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Sevnica za leto 2021 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

-

5. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Na sedež KS Sevnica je bilo prejeto vabilo na volilni zbor članov sveta Društva
invalidov Sevnica, ki bo 9.3.2022.

-

Prošnja za donacijo društva Rajhenburške zanke iz Brestanice, ki imajo v Sevnici
svojo sekcijo. Predsednica jim je podala odgovor, naj se prijavijo na javni razpis.

-

Vlogo Območnega združenja veteranov s prošnjo za donacijo pri izdaji zbornika
OZVVS Sevnica ob 30 letnici samostojne Slovenije. Predsednica jim je podala
odgovor, naj se prijavijo na javni razpis.

-

Demida arhitektura je poslala gradivo za drugo mnenje k OPPN-ju za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča. Predsednica
je po pregledu dokumentacije podala pozitivno mnenje za načrtovano prostorsko
ureditev.

-

Obnovila se je pogodba o sodelovanju s KŠTM Sevnica – botrstvo petih trt modre
frankinje v grajskem vinogradu.

-

S strani Občine Sevnica so bila prejeta navodila o ravnanju naročnika v postopku
naročanja blaga in storitev v vrednosti do 40.000,00 eur in gradenj v vrednosti do
80.000,00 EUR. S vsebino predsednica seznani prisotne člane sveta.

-

22.12.2022 je bila podpisana pogodba o izvajanju GJS vzdrževanja občinskih cest –
javnih poti, ki jo je podpisalo vseh enajst KS, Občina Sevnica in Komunala Sevnica
d.o.o. Predsednica člane sveta seznani, da sta z g. Vinkom Knezom, ki je skrbnik za
vzdrževanje javnih poti na podjetju Komunala d.o.o. pripravila načrt glede pometanja
javnih poti, košnje in mulčanja obcestnega sveta. Predsednica apelira, da gradnja in
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rekonstrukcija cest ter urejevanje makadamskih poti ostane v domeni KS Sevnica s
podpisom pogodb direktno z najcenejše izbranim izvajalcem. Zimsko vzdrževanje
javnih poti v prihajajoči sezoni bo prevzelo podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
-

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo in so registrirana na
območju K S Sevnica bo objavljen 1.3.2022.

-

Predsednica predlaga, da se praznik krajevne skupnosti organizira na terenu v
sodelovanju z društvi. Izbrano društvo, ki bi organiziralo dogodek, bi bilo financirano iz
sredstev, ki so namenjena delovanju društev. Na druženje bi se povabilo širšo javnost.
Po krajši razpravi, člani sveta pobudo podprejo. Kot prejšnje leto se bo posnel
prispevek o realiziranih aktivnostih, ki so vplivale na razvoj krajevne skupnosti.

•

Izvedel se bo postopek javnega naročila za izbor izvajalcev za sanacije cest in dobavo
ter prevoz gramoza. Za investicijska dela na cestah je v letu 2022 planiranih 30.000,00
EUR sredstev. Ker je vlog krajanov več, se bo realizacija vršila po vrstnem redu
prejema vlog.
Za vzdrževanje cestne infrastrukture je na razpolago 133.975,00 EUR:
35.000,00 EUR - zimska služba (v kolikor sredstav ne bodo porabljena, se
prerazporedijo na asfaltacije in investicije),
15.000,00 EUR - gramoz in tampone za sanacije,
34.000,00 EUR - izdelava plomb na poškodovanih delih cestišč,
20.000,00 EUR - asfaltacije,
30.000,00 EUR – investicijska dela na javnih poteh.

19.51 sejo zapusti Miran Grubenšek.
6. Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Na izpostavljeno problematiko glede poškodovanosti cestišča, ki je zadnje časa precej
obremenjena zaradi posodobitve vodovoda proti Loki, predsednica pove, da je je bil v
novembru narejen terenski pregled. Večjih poškodb ni bilo opaziti. Predlaga se, da se
poškodbe na cesti poslikajo in fotografije pošlje strokovnim službam Občine Sevnica.
Jožef Žnidarič poda pobudo, da se seja skliče v prostorih Komunale Sevnica. Predsednica
pove, da bo naslednja seja v prostorih KS Sevnica na Glavnem trgu 19 a.
Irena Klenovšek izpostavi težave pri vzpostavljanju stikov in socializacije priseljenih
prebivalcev. Potrebno je najti rešitev za dobro sodelovanje. Na tematiko poteka razprava v
kateri sodelujejo vsi člani sveta. Podajajo različne pristope, kako bi se lahko priseljene družine
vključevalo v kulturno, kulinarično in jezikovno sodelovanje. K sodelovanju se povabi KŠTM.
6.

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave, saj so bile vse vsebine predstavljene v prejšnjih točkah.
Seja je bila zaključena ob 20.07.
Zapisala:
Marjetka Flisek, referentka za KS

Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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