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Zadeva:

SEZNANITEV Z REZULTATI PROJEKTA »SOBIVAM, SODELUJEM,
SOODLOČAM« - participativni proračun za leto 2021

Spoštovani!
Občinski svet Občine Sevnica smo maja seznanili s konceptom, kriteriji in merili priprave prvega
participativnega proračuna pod imenom »SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«, ki se
nanaša na naslednje proračunsko leto; torej proračun Občine Sevnica za leto 2021. Takrat je
bil razpis za vlaganje pobud že v teku in je trajal od 01.05.2020 do 30.06.2020. Pobude je bilo
možno vlagati na tri načine in vseh treh poti so se vlagatelji poslužili; največ je bilo vloženih
preko spletnega vmesnika na občinski spletni strani. Od 48 prejetih pobud, je bilo 45
obravnavanih; ena pobuda je bila vložena bistveno prepozno, dve pa sta v realizaciji že letos.
Nekatere pobude so bile s strani vlagateljev podprte s slikovnim gradivom ter vsebinsko
utemeljene.
Občinska uprava se je strokovno opredelila do pobud. Opredeliti se je bilo treba glede pravno
formalnih vprašanj pri lokacijah izvedb pobud oziroma predlaganih ureditev, pristojnosti občine
oziroma njenih organov ter višine predlaganih pobud. Pobudniki so v veliki meri v opisu, s
priloženim slikovnim gradivom in vrednotenjem pomagali v tem delu.
Župan je dne 10.08.2020 imenoval Komisijo za obravnavo pobud za participativni proračun
Občine Sevnica za leto 2021 v sestavi: Vlasta Kuzmički (predsednica) ter člani in članice Sanja
Slemenšek, Boštjan Repovž, Lucija Herlec, Ljubomir Motore, Zvonka Mrgole in Aleksander File.
Komisija se je sestala na dveh sejah. Na prvi se je seznanila s prispelimi pobudami ter v obsežni
razpravi oblikovala osnutke stališč do posamezne pobude. Nekatere pobude so bile načelne
oziroma imajo cilje postavljene dolgoročneje kot le za proračun 2020, nekatere niso v pristojnosti
Občine Sevnica in do takšnih je bilo zavzeto odklonilno stališče. Večina obravnavanih pobud je
bila pozitivnih oziroma odobrenih. Sledila je še druga seja, na kateri so bili člani soglasni, da je
28 pobud sprejetih in se uvrstijo v proračun za leto 2021.
Komisija je pri svojem delu upoštevala pristojnosti lokalne skupnosti, pobude pa je vrednotila
skladno z željami pobudnikov oziroma v odvisnosti od razpisnih pogojev. Od razpisane kvote
120.000 EUR bo tako za neposredno participiranje občanov v proračunu namenjenih 96.480
EUR. V občinskem proračunu bodo pobude posebej izpostavljene, sicer pa se uvrstijo v
proračunske postavke skladno z veljavnimi klasifikacijami. Vsak vlagatelj bo o odločitvi glede
vložene pobude pisno obveščen. Vsaka pobuda – pozitivna in negativna – bo posredovana

ustreznim institucijam in organom da bodo aktivno sodelovali pri njihovih izvedbah, oziroma
bodo le-te usmeritev za njihove dolgoročne načrte. V nadaljevanju so predstavljene pobude po
območjih, opredelitve komisije do posamezne pobude, na koncu pa skupna stališča komisije ob
zaključku svojega dela.
Skupaj se v proračunu Občine Sevnica za leto 2021 za projekt »SOBIVAM, SODELUJEM,
SOODLOČAM« (participativni proračun) nameni 96.480 EUR.
Nabor pobud po območjih, opredelitev ter utemeljitev opredelitve:
OBMOČJE 1 – KS BLANCA, KS DOLNJE BREZOVO, KS STUDENEC
➢ 1-1. Kolesarnica, pipa za vodo, 3 klopi za igrišče (Studenec). Predlaga se
kolesarnica nasproti gostišča Janc ter pipa. Klopi naj se namestijo na igrišče poleg igral.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR. Skupaj s KS
Studenec se določi lokacija postavitve in pridobi morebitno potrebna
soglasja lastnikov, v primeru, da navedeno ne bo postavljeno na javno
dobro.
➢ 1-2. Stojala za kolesa na igrišču (Dolnje Brezovo). Predlagajo se stojala, saj je novo
igrišče obiskano predvsem s strani otrok s kolesi.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 800 EUR. Skupaj s KS
Dolnje Brezovo se določi lokacija postavitve in pridobi morebitna
potrebna soglasja lastnikov v primeru, da navedeno ne bo postavljeno na
javno dobro.
➢ 1-3. Goli za mali nogomet (Dolnje Brezovo). Predlaga se nakup golov za mali
nogomet, saj ga je možno igrati.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 1.000 EUR. Skupaj s KS
Dolnje Brezovo se določi lokacija postavitve in pridobi morebitna
potrebna soglasja lastnikov v primeru, da navedeno ne bo postavljeno na
javno dobro.
➢ 1-4. Postavitev nadstrešnice na športni površini za druženje krajanov in prireditve
(Dolnje Brezovo). Predlaga se izgradnja nadstreška ob kontejnerju na igrišču, ki bi služil
druženju krajanov.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Na območju, kjer je želja postaviti nadstrešnico v
izmeri 37 m2, je opredeljen državni prostorski načrt, kjer je za posege
potrebno pridobiti dovoljenje s strani upravljavca oziroma Ministrstva za
okolje in prostor. Prav tako je za postavitev nadstrešnice potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje.
➢ 1-5. Traktorska kosilnica za vzdrževanje površin okoli igrišča in igral (Dolnje
Brezovo). Ker se košnja okoli igral in igrišča premalokrat izvaja, se igral ne more
uporabljati. Predlaga se nakup traktorske kosilnice.
• Opredelitev: NE

Utemeljitev opredelitve: Občina Sevnica ima preko Javnega podjetja
Komunala Sevnica d.o.o. sistemsko urejeno vzdrževanje javnih površin
na območju občine Sevnica. V primeru nakupa traktorske kosilnice za
navedeni namen pa bi nakup pomenil odmik od ustaljenega in
dogovorjenega urejanja.
➢ 1-6. Brušenje neenakomerno položenih pločnikov (Dolnje Brezovo). Predlaga se
brušenje neenakomerno visokih položenih robnikov ob pločnikih na uvozih k hišam ter v
vas, saj motijo vožnjo gibalno oviranih oseb ter vozičkov.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Navedeni pločniki se nahajajo ob državni cesti
R3-679. Izvedba pločnikov je bila izvedena na podlagi projektne
dokumentacije, katero je potrdila DRI. Pobuda je smiselna in se za njeno
realizacijo zagotovi sredstva v znesku 500 EUR.
▪

➢ 1-7. Groba asfaltna preplastitev dela ceste (Dolnje Brezovo). Predlaga se asfaltiranje
zaradi prahu. Ker se gradi novo naselje, se vozijo izvajalci gradbenih del in se je povečal
promet.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Navedena pobuda se izloči, saj je realizacija že
zagotovljena v proračunu za leto 2020 in sicer v sklopu opremljanja
stavbnih zemljišč.
➢ 1-8. Ureditev hidranta (Arto). Predlaga se, da se obstoječi podzemni hidrant preuredi
v nadzemnega.
• Opredelitev: DA, namesto nadzemnega hidranta, hidrantna omarica s
pripadajočo opremo
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je bila poslana v presojo poveljniku
Gasilske zveze Sevnica, ki si je s sodelavci ogledal zadevo. Ocenjujejo,
da zamenjava podtalnega hidranta z nadtalnim ni potrebna, kajti hidrant
je bil nov pred nekaj leti in bi ga bilo potrebno le malo odkopati in urediti
za uporabo. Problem Arta je v tem, da je tlak v vodovodu 2 bara, kar pa
je za hidrat in za zagotavljanje požarne vode premalo. Poleg tega pa je
cevovod, po zagotovilih Komunale, 2 cole (51 mm) kar pa je za nadtalni
hidrant premalo, minimalno je potrebno 80 mm. Zraven podtalnega
hidranta predlagajo, da se postavi hidrantna omarica s pripadajočo
opremo in ne preureditev podzemnega hidranta v nadzemnega. Pred
izvedbo se še enkrat preveri postavitev želena hidranta, kajti po
zagotovilu predstavnikov iz Arta, vsi ostali hidranti nemoteno
funkcionirajo. Za navedeno se v proračunu Občine Sevnica za leto 2021
nameni 980 EUR.
➢ 1-9. Defibrilator in pisarniško pohištvo za vaški mladinski prostor (Arto). Zaradi
oddaljenosti predlaga nakup defibrilatorja. Predlaga se tudi nakup pohištva za urejen
mladinski prostor.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 4.400 EUR. Defibrilator
se vključi v sevniško javno mrežo defibrilatorjev. Večji del zemljišča
vaškega mladinskega prostora je v lasti Občine Sevnica.
➢ 1-10. Avtobusna postajališča (Arto). Predlaga se AP na vrhu vasi Devce in v
notranjosti vasi, saj otroci čakajo na dežju pri ekološkem otoku.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 4.000 EUR za nakup ene

avtobusne postaje. Skupaj s KS Studenec se določi lokacija postavitve in
pridobi morebitno potrebna soglasja lastnikov, v primeru, da avtobusna
postaja ne bo postavljena na javno dobro.
Skupaj območje 1: 16.680 EUR
OBMOČJE 2 – KS SEVNICA
➢ 2-1. Minigolf igrišče, sanitarije, razsvetljava, plavajoči splav z gostinsko ponudbo,
izposoja športnih rekvizitov. Predlagatelj daje pobudo, da se navedene dejavnosti in
infrastruktura uredi na brežini Save med brvjo in Sevničino. Predlaga gradnjo iz naravnih
materialov.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Navedena pobuda presega najvišjo določeno
vrednost za participiranje v proračunu 2021. Pobuda je kompleksna in
tudi smiselna in ravno zato jo je kot tako, potrebno obravnavati
dolgoročno. Območje je v lasti in upravljanju Republike Slovenije, za
nadaljnje urejanje je potrebna priprava OPPNja. Pobuda bo posredovana
občinski upravi v obravnavo.
➢ 2-2. Razširitev ožine pri dovozu do stanovanjskih hiš Kvedrova cesta 10-17.
Predlaga se razširitev vozišča za lažji dostop reševalcem, komunalnim vozilom,
gasilcem ter podobno. Spodnji del (10m) se je že razširil ob rekonstrukciji Kvedrove
ceste, preostal je še zgornji del 15m.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Dostop do navedenih objektov je možen preko
zahodnega priključka z državne ceste, Kvedrova cesta 18, objekt Stopar.
Razširitev predlaganega priključka je v varovalnem pasu državne ceste.
Za izvedbo in razširitev priključka bi potrebovali gradbeno dovoljenje in
soglasje Direkcije RS za ceste, kakor tudi znatno večja finančna sredstva.
➢ 2-3. Omejevanje hitrosti v naselju Zleteče. Prevelike hitrosti na cesti, predvsem vozil
iz Lisce proti Sevnici ter domači otroci, so jih spodbudili k pobudi. Predlaga se postavitev
ovir oziroma grbin na cesti.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Navedeno pobudo morajo obravnavati strokovne
službe. Pobuda se bo posredovala v obravnavo na Policijsko postajo
Sevnica, Skupni prekrškovni organ in SPV, ki bodo pobudo proučili in
našli primerno rešitev.
➢ 2-4. Odbojkarsko igrišče na mivki ob Drožanjski cesti. Vse več je priseljenih na
Drožanjsko cesto, predvsem mladih družin. Pobuda je, da se na parceli 573/6 k.o.
Sevnica uredi odbojkarsko igrišče na mivki – poleg sta že igrišči.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR. Območje se
razvija in je tudi prostorsko umeščeno kot športno rekreativno. Občina
Sevnica smiselno umesti navedeno igrišče v prostor.

Skupaj območje 2: 5.000 EUR

OBMOČJE 3 – KS BOŠTANJ
➢ 3-1. Zamenjava stavbnega pohištva na domu gasilcev in vaščanov na Okiču.
Predlaga se zamenjava stavbnega pohištva zaradi povečanja energetske učinkovitosti.
Razliko nad 5.000 EUR bodo financirali iz lastnih sredstev.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni PGD Boštanj transfer
5.000 EUR.
➢ 3-2. Razsvetlitev AP na Jablanici. Prelaga se osvetlitev AP s solarno lučjo, saj tu na
prevoz čakajo šoloobvezni otroci.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 3.500 EUR.
➢ 3-3. Namestite klopi in smetnjakov (Log). Predlaga se vsaj 4 klopi ob pešpoti in 2 na
pokopališču.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 1.500 EUR. Skupaj s KS
Boštanj se določi lokacija postavitve in pridobi morebitno potrebna
soglasja lastnikov, v primeru, da navedeno ne bo postavljeno na javno
dobro.
➢ 3-4. Prenova kuhinje v Večnamenskem domu Šmarčna, končna ureditev
nadstreška. Predlaga se zamenjava obstoječe kuhinje, saj se število dogodkov
povečuje. Predlaga se vetrna zaščita nadstreška.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR. Na Upravni
enoti je bilo za nadstrešek izdano gradbeno dovoljenje.
➢ 3-5. Hidrantna omarica (Lisičje jame). Predlaga se postavitev hidrantne omarice z vso
opremo. Hidrantno omrežje je že postavljeno.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Navedena hidrantna omarica ni del javnega
vodovoda, zato ni smiselno investirati participativna sredstva v zasebne
vodovode. Spodbuja se vključitev v javno mrežo.
➢ 3-6. Dva rokometna gola za igrišče na Kompolju. Predlaga se nakup rokometnih
golov, saj so stari dotrajani in nevarni za uporabo.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Navedena pobuda se izloči, saj so goli že
nabavljeni v letošnjem letu.
➢ 3-7. Ureditev ekološkega otoka v Globeli (Boštanj). Predlaga se na trikotniku ob
uvozu v ulice Dolenjega Boštanja ekološki otok, ki bi bil dostopen za prebivalce Globele
in Dolenjega Boštanja.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 ne nameni sredstev, temveč se

upravljalca pozove, da zadevo uredi v sklopu rednega dela in svojih
usklajenih predpisov.
➢ 3-8. Dobava in montaža igral za otroke zraven fitnes naprav pri GD Boštanj. Na
obstoječem fitnesu in balinišču se zadržujejo družine, zato predlaga postavitev otroških
igral (gugalnica, konjiček,…).
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Opaža se, da so fitnes naprave malo koriščene
in da navedeni prostor ni primeren za nadaljnji razvoj športno
rekreacijskih vsebin. Občina Sevnica ureja vrtec v prostorih bivše
Panorame, prav tako otroci v večji meri preživljajo prosti čas v območju
šole.
➢ 3-9. Namestitev informacijsko turistične table o najvišjem kresu v Boštanju.
Predlaga se postavitev table, saj je kres vpisan v Guinessovo knjigo rekordov. Tabla bi
bila turistično zanimiva in v več jezikih.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna. Predlaga se, da se uskladi
z ostalo turistično promocijo in da se ob obnovi turistične table zapiše tudi
ta pomemben dosežek.
➢ 3-10. Ureditev društvenih prostorov (Boštanj). Za potrebe TD Boštanj in KO RK
Boštanj se predlaga ureditev prostora v Liparjevi hiši. Potrebno je urediti tla, instalacije
ter kupiti opremo. Lastnik se strinja.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Navedeni prostori so v zasebni lasti.
Participativnih sredstev ni smiselno vlagati v prostore v zasebni lasti.
➢ 3-11. Defibrilator (Jablanica-Novi grad). Zaradi vse več športnih aktivnosti na
njihovem koncu, tudi s strani drugih, predlagajo nakup defibrilatorja.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 2.500 EUR. Defibrilator
se vključi v sevniško javno mrežo defibrilatorjev.
➢ 3-12. Defibrilator in odbojkarsko igrišče (Log). Predlagajo nakup defibrilatorja.
Odbojkarsko igrišče bi se uredilo poleg travnatega igrišča.
• Opredelitev: DA za nakup defibrilatorja, NE odbojkarsko igrišče
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda nakupa defibrilatorja je smiselna in se za
njeno realizacijo v proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 2.500
EUR. Defibrilator se vključi v sevniško javno mrežo defibrilatorjev.
Predlog postavitve odbojkarskega igrišča na Logu je smiselen, vendar
trenutno navedeno območje ni prostorsko namenjeno za športno
rekreativne aktivnosti. Predlaga se sprememba namembnosti prostora.
➢ 3-13. Restavratorska dela na kulturnem spomeniku (cerkev na Kompolju). Cerkev
Sv. Mihaela je ena najstarejših cerkva v Sloveniji. Vključena je tudi v turistično ponudbo.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Cerkev na Kompolju je spomenik lokalnega
pomena, ki je lahko financiran s strani občine v primeru javnega razpisa.
V proračunu za leto 2021 se predlaga kvota za namene javnega razpisa
sofinanciranja kulturnih spomenikov.
Skupaj območje 3: 20.000 EUR

Območje 4 – KS Krmelj in KS Šentjanž
➢ 4-1. Informacijske table pri železnih skulpturah. Predlagajo info table, ki bi vsebovale
informacije o izvoru, avtorjih in imenu skulptur. Table bi osvetlili od tal ter dodali klopi.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 2.000 EUR in sicer za
info table in klopi. Osvetlitev tabel se ne izvede.
➢ 4-2. Ureditev društvenega prostora Kolonija 54. Predlaga se zamenjava vhodnih vrat,
sanacija sten, stropa in tal, zamenjava stavbnega pohištva, ureditev kuhinjske niše,
ureditev lesenega vhoda in podesta.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni do 4.500 EUR. Ostala
sredstva zagotovi društvo samo.
➢ 4-3.Obnova spominskega parka (Murnice). Predlaga se obnovo nizkih prezidov ter
zasaditev trajnic. To je lansko leto predlagala Komisija za turizem RS.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 3.000 EUR.
➢ 4-4. Ureditev okolice bajerja v Krmelju. Predlaga se postavitev klopi ter miz za piknike.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Navedeno območje je problematično glede
pridobitve vseh potrebnih soglasij.
➢ 4-5. Razsvetljava tenis igrišča. Predlaga se zamenjava razsvetljave, ki bi omogočala
igranje tenisa v noč.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni do 4.500 EUR. V
primeru, da navedena sredstva ne zadostujejo za razsvetljavo, se zadeva
ne izvede.
➢ 4-6. Izdaja predstavitvene zloženke KS Šentjanž. TD Šentjanž je že pred leti izdalo
zloženko. Ta je pošla, potrebno pa bi jo bilo tudi ažurirati. TD je že pripravil osnutek.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 2.000 EUR. V
nadaljevanju naj se spodbuja objava tovrstnega gradiva na različnih
spletnih straneh in drugih spletnih kanalih.
➢ 4-7. Oprema pohodne poti po Krekovih stezicah z usmerjevalnimi tablicami in
klopjo na razgledni točki. TD Šentjanž predlaga navedeno infrastrukturo, saj so zelo
aktivni (že 17 pohodov).
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 4.000 EUR. Zagotovi se
enotna označitev, ki bo primerna v nadaljevanju za celotno območje
občine.
Skupaj območje 4: 20.000 EUR

Območje 5 – KS Tržišče in KS Primož
➢ 5-1. Obnova farne cerkve v Tržišču. Predlaga se prenova zunanjega izgleda cerkve
(žlebovi, pločevinasta kritina…). Priložen je tudi predračun (cca 15.000 EUR).
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Farna cerkev v Tržišču je spomenik lokalnega
pomena, ki je lahko financiran s strani občine v primeru javnega razpisa.
V proračunu za leto 2021 se predlaga kvota za namene javnega razpisa
sofinanciranja kulturnih spomenikov. Navedena pobuda presega najvišjo
določeno vrednost za participiranje v proračunu 2021.
➢ 5-2. Ureditev društvenega prostora v Tržišču. Predlaga se ureditev kuhinje in
gospodinjskih aparatov predvsem za AKŽ Tržišče.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR.
➢ 5-3. Postavitev igral na igrišču na Češnjicah. Vsako leto je več otrok in v bližini ni
igral, s tem utemeljuje pobudo.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 4.800 EUR.
➢ 5-4. Postavitev zunanjega fitnesa na igrišču na Češnjicah. Predlaga se postavitev
zunanjega fitnesa, saj je čedalje več ljudi na igrišču. Postavljajo stavbo, kjer bodo
sanitarije in prostor za skladiščenje. Sami bi vzdrževali naprave.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 2.600 EUR.
➢ 5-5. Fitnes naprave na Škovcu. Predlaga se postavitev fitnes naprav za kozolcem.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 2.600 EUR.
➢ 5-6. Izgradnja opornega zidu in ograje za otroška igrala ter postavitev dveh
solarnih uličnih svetilk na Škovcu. Vaščani urejajo kozolec za druženje in si želijo
urediti še njegovo okolico.
• Opredelitev: DA za solarne luči, NE za izgradnjo opornega zidu in ograje za
otroška igrala
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR za nakup solarnih
luči. Izgradnja opornega zidu in ograje za otroška igrala presegata vrednost
5.000 EUR. Oporni zid na Škovcu ob kozolcu je lahko zgrajen na stavbnem
zemljišču ob pogoju, da se pridobi soglasje občine glede odmika za
načrtovane posege ob občinski kategorizirani cesti in soglasje lastnika
zemljišča. Višina je določena z uredbo, ravno tako način pridobitve
dovoljenja, če je potrebno.

Skupaj območje 5: 20.000 EUR

Območje 6 – KS Loka in KS Zabukovje
➢ 6-1. Otroška igrala pri domu krajanov na Razborju. Predlaga se postavitev igral na
Razborju.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR. Skupaj s KS
Loko se določi lokacija postavitve in pridobi morebitno potrebna soglasja
lastnikov, v primeru, da navedeno ne bo postavljeno na javno dobro.
➢ 6-2. Oglasne table, stebrički, kozolčki. Prelaga se postavitev navedene infrastrukture
za volitve, obvestila lokalne skupnosti in podobno.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 5.000 EUR. Zagotovi se
enotna označitev, ki bo primerna v nadaljevanju za celotno območje
občine. Predlaga se postavitev 3 kozolčkov in sicer na Okroglicah,
Razborju in Liscah. Skupaj s KS Loka se določi lokacija postavitve in
pridobi morebitno potrebna soglasja lastnikov, v primeru, da navedeno
ne bo postavljeno na javno dobro. Navedena turistična infrastruktura naj
bo opremljena z znakom Občine Sevnica in znakom krajevne skupnosti.
➢ 6-3. Gradnja odra za kulturne namene (Breg). Predlaga se izgradnja zunanjega odra
v velikosti 8x3 m. Breg nima zunanjega prireditvenega prostora, dvorana GD pa je
premajhna.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Za izgradnjo zunanjega odra v izmeri 8*3 m je
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in soglasje lastnika prostora.
➢ 6-4. Pomoč dvoživkam, ohranimo biodiverziteto. Predlaga se izgradnja dveh
podhodov za dvoživke na LC na Okroglicah in postavitev začasnih obcestnih ograj na
Okroglicah in v Račici. Pobudo utemeljuje s številom robnikov na tem območju.
• Opredelitev: DA
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda je smiselna in se za njeno realizacijo v
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 nameni 4.800 EUR. Pobuda se
izvede skupaj s KS Loka.
➢ 6-5. Ureditev kanala. Predlaga se ureditev kanala ob javni poti, saj se vanj stekajo
odplake iz greznic več stanovanjskih hiš.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Za območje Loka pri Zidanem mostu je izdelana
projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave Loka.
Navedeno pobudo je smiselno urediti v sklopu omenjenega projekta.
➢ 6-6. Postavitev strehe nad smetnjaki na ekološkem otoku (Breg). Predlaga se
izvedba strehe nad eko otokom na Bregu, da se v smetnjakih ne nabira deževnica.
• Opredelitev: NE
▪ Utemeljitev opredelitve: Pobuda ni smiselna, ker tudi ostali eko otoki v občini
Sevnica nimajo strehe.
➢ 6-7. Obnova kapelice (Šentjur na Polju). Predlaga se obnova kapelice, ki bi jo obnovili
vaščani sami, prosijo pa za denar za material.
• Opredelitev: NE

▪

Utemeljitev opredelitve: Kapelica stoji na zasebnem zemljišču.
Participativnih sredstev ni smiselno vlagati v objekte in zemljišča v
zasebni lasti.

Skupaj območje 6: 14.800 EUR

Odobrene in v proračun Občine Sevnica za leto 2021 uvrščene pobude, se v proračunskih
dokumentih posebej izpostavijo, njihova izvedba se bo vodila transparentno in zakonito, v
zaključnem računu za leto 2021 pa bo pripravljeno poročilo o izvedbi posamezne pobude.
Lep pozdrav,

Vlasta Kuzmički
Predsednica Komisije za obravnavo
pobud za participativni proračun
Občine Sevnica za leto 2020

Vročiti:
- naslovu
- v zadevo

