KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
NHM 24
8290 SEVNICA
Številka: 031-0008/2020
Datum: 7. oktober 2020
Zapisnik
10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 29. 9. 2020 ob 19. uri
v prostorih Kulturne dvorane Sevnica
(Kvedrova cesta 25, Sevnica)
Prisotni člani sveta: Stanka Žičkar, Darja Pompe, Miran Grubenšek, Grega Vavtar, Tanja
Novšak, Irena Klenovšek, Jožef Žnidarič, Božidar Groboljšek, Rudolf Jazbinšek.
Odsotni člani sveta: Martina Kolman (opr.), Severin Jazbec (opr.).
Ostali prisotni: Bojan Kostevc (Občina Sevnica), Tanja Urek (Občina Sevnica).

Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Stanka Žičkar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča uvodoma pozdravi člane sveta. Predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda
v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov 9. seje sveta in potrditev zapisnika,
3. predstavitev projekta trim steza HE Boštanj-Orehovo v krajevni skupnosti Sevnica, gost
g. Bojan Kostevc, višji svetovalec za investicije in razvoj Občine Sevnica,
4. obravnava in potrditev Finančnega načrta 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 11) članov Sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 10. redno sejo Sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov 9. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsedujoča poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 9. redne seje Sveta KS Sevnica.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 9. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

Ad 3
Predstavitev projekta trim steza HE Boštanj–Orehovo v krajevni skupnosti Sevnica
Predsednica pozdravi Bojana Kostevca, višjega svetovalca za investicije in razvoj na Občini
Sevnica, in mu preda besedo za predstavitev projekta trim steza HE Boštanj–Orehovo.
Bojan Kostevc predstavi, da Občina Sevnica ob Savi uspešno ureja parkovne in ostale javne
površine ter površine, ki so v uporabi kot javne površine. Od Lidla proti staremu delu Sevnice
so urejene sprehajalne poti, tekaška proga, igrala, park in druge vsebine. Projekt, ki bo
nadgradil že obstoječe, je trim steza od HE Boštanj do Orehovega. Ureditev je zasnovana
večnamensko, za različne generacije in fizične zmožnosti. Trim steza se pričenja z že
obstoječim, kilometer dolgim odsekom od parkirišča pri HE Boštanj do prostora, kjer je
umeščeno sidro. Ta steza omogoča hojo, hitro hojo, tek – različne načine ogrevanja. Od
sidra naprej pa bodo postavljene točke za možnost izvedbe različnih vaj, in sicer na razdalji
100 metrov. Na pričetku in na koncu bosta postavljeni tabli, na katerih bodo uporabniki lahko
prejeli povratno informacijo o stopnji fizične pripravljenosti. Razdalja od pričetka do konca bo
merila 2.400 metrov, kolikor znaša Cooperjev test. Ocenjena vrednost investicije s
spremljajočimi ureditvami je okrog 30.000 evrov.
*pride Jazbinšek (9)
Člani sveta zelo pohvalijo idejo in predlog, saj je za to območje že zdaj veliko zanimanja.
Opozorijo pa na razmočenost tal in s tem nujnost zagotovitve ustrezne rešitve, na nujnost
zagotovitve košev za smeti, klopic, zagotavljanje košnje, zagotovitev pitnika. Uporaba naprav
bo na lastno odgovornost, za upravljanje in vzdrževanje bo podpisana pogodba, ki bo
opredelila dolžnosti vzdrževalca.
V povezavi s tematiko je v razpravi izpostavljena potreba po ureditvi ustreznega zavarovanja
pešcev na pločniku ob zelo prometni in hitri državni cesti od rondoja pri trgovini Lidl do
parkirišča pri HE Boštanj.
Predsednica poda pobudo za sofinanciranje projekta trim steza HE Boštanj–Orehovo. Člani
sveta izrazijo podporo projektu in se dogovorijo, da se za projekt v finančnem načrtu KS
Sevnica nameni 10.000 evrov.
SKLEP:
Svet se je seznanil s predstavitvijo projekta trim steza HE Boštanj–Orehovo v krajevni
skupnosti Sevnica. Projekt podpirajo in se strinjajo, da se v finančnem načrtu
Krajevne skupnosti Sevnica za leto 2021 zanj nameni 10.000 evrov.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Obravnava in potrditev Finančnega načrta za leto 2021
Predsednica Stanka Žičkar člane sveta seznani s sklepom Občine Sevnica o določitvi kvote
za financiranje krajevnih skupnosti v letu 2021. Za Krajevno skupnost Sevnica ta višina
znaša 171.882 evrov. Predstavi prioritete dela in načrtovano izvedbo javnih naročil za
področje cestnih ureditev oziroma vzdrževanja (gramoz in tampon, sanacije vozišč in
vzdrževalna dela, izredne nujne sanacije v primerih naravnih nesreč, asfaltacije, investicije v
javne poti, zimska služba); skupaj se za vse navedeno nameni 138.157 evrov.
Člani sveta se po razpravi strinjajo, da se kot vsako leto tudi za leto 2021 za delo društev
nameni 12.000 evrov. 5.000 evrov je načrtovanih za pomoč pri nabavi vozila za PGD
Sevnica. 10.000 evrov se, kot dogovorjeno pri prejšnji točki, nameni za projekt ureditve trim
steze na Orehovem.
Irena Klenovšek spomni, da je potrebno nadaljevati z dogovori glede ureditve novih parkirišč
v Naselju heroja Maroka. Predsednica pojasni, da je tam, kjer bi parkirišča lahko bila, težava
z nasprotovanjem etažnih lastnikov oziroma ni možno pridobiti soglasja zaradi bližine
trafopostaje. Dogovor je, da predsednica pridobi zadnje informacije v zvezi s parkirišči in na
prihodnji seji poda odgovor.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je obravnaval in potrdil Finančni načrt za leto 2021.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (od 9).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica pojasni, da so sanacije v teku in pri zaključku, izvedene morajo biti še
asfaltacije. Ureditve so potekale v Žurkovem Dolu (sanacije vozišča, odvodnjavanje), v
zaselku Konjska glava – Prešna Loka (sanacija gramozne poti), v Podgorici (sanacije) itd.
Pesek je še na razpolago. Asfaltirana je cesta Drožanje–sv. Rok, do cerkve sv. Rok je
financirala KS, ostalo sanacijo obstoječe ceste pa sta urejali občina in Komunala, saj je tam
je potekalo urejanje vodovoda.
Ob nalivih se izvaja čiščenje jaškov in kanalov.
Za leto 2021 je prispelo že več vlog, med njimi za ureditev/razširitev ovinka na Planinski
cesti, sanacijo udarnih jam na Kidričevi cesti, sanacijo posedanja na cesti na Dobravo, za
ureditev muld v Žurkovem Dolu.
Glede razširitve ceste na Planinski je podano mnenje, da bo potrebno glede na načrtovane
investicije promet urejati celostno. Možen je tudi enosmerni promet.
Odprto je vprašanje razširitve kratkega odseka ceste proti Lamperčam, pri čemer vsi lastniki
niso podali soglasja, kar je pogoj. Ureditev ceste Hrasti–pokopališče Sevnica je predvidena
za ureditev v letu 2021.
Prejeta je bila pobuda za ureditev ceste proti odcepu za Orehovec zaradi naliva v avgustu, ki
je povzročilo poškodbe trase z optiko, kar uredi podjetje GVO kot koncesionar omrežja.
Predsednica člane sveta seznani z ocenjevanjem mesta Sevnica s strani Turistične zveze
občine Sevnica, ki je potekalo v mesecu juniju.
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Naknadno, po izvedbi razpisa, je vlogo za finančno pomoč pri delovanju na krajevno
skupnost naslovilo sedem društev: Društvo za preprečevanje osteoporoze, Društvo
upokojencev Sevnica, Tehniško društvo Sevnica, Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj,
Študentski klub Sevnica, Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica, Krajevna organizacija
društva izgnancev Slovenije–Sevnica.
Dogovor je, da se glede na še razpoložljiva sredstva vsakemu dodeli 300 evrov, društva pa
bodo zavezana k oddaji poročila o namenski porabi sredstev.
SKLEP:
Svet KS Sevnica se je strinjal, da se vsakemu od naštetim društvom dodeli 300 eur.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (od 9).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Svet KS Sevnica je obravnaval prispele vloge in aktualna dogajanja.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (od 9).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Vprašanja in pobude članov Sveta KS Sevnica
Tanja Novšak poda vprašanje glede ureditve klopice na Florjanski ulici v Sevnici.
Jožef Žnidarič predlaga postavitev ograje na nevarnem odseku na relaciji proti Podgorici;
dogovorjen je ogled lokacije.
Predsednica pojasni odgovor na vprašanje glede ureditve vodovoda Metni Vrh–Drožanje;
ureditev je predvidena v sklopu projekta hidravličnih izboljšav v letu 2021, ki bo prijavljen na
Ministrstvo za okolje in prostor.
V nadaljevanju predstavi še rezultate poziva v sklopu priprave participativnega proračuna za
leto 2021, ki so bile podane za območje krajevne skupnosti Sevnica.

Ad 7
Razno
Jožef Žnidarič predlaga, da se naslednja seja prične ob 18. uri.
Seja je bila zaključena ob 20:30.
Zapisala:
Tanja Urek
Višja svetovalka
Splošne službe Občine Sevnica

Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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