KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0012/2019
Datum: 25. maj 2021

Zapisnik
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 25. 5. 2021, z začetkom ob 19.30 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, Darja Pompe, Rudolf Jazbinšek, Severin Jazbec
Odsotni člani sveta:
Irena Klenovšek (opr.).
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Zvone Košmerl, direktor Občinske uprave Občine Sevnica
Neža Nemec, Občina Sevnica
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 člane sveta. Predlaga spremembo dnevnega reda in sicer
predlaga predvideno 6. točko pred predvideno 3. točko dnevnega reda.
Predlog dnevnega reda:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Pregled sklepov 11. seje sveta in potrditev zapisnika,
Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021,
Poročilo komisije za društva glede odpiranja vlog za sofinanciranje društev in zavodov
v KS Sevnica in potrditev sklepa o zneskih sofinanciranja,
5. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja,
6. Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica,
7. Razno.
1.
2.
3.
4.

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 12. redno sejo Sveta KS Sevnica.
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Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

2. Pregled sklepov 11. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsednica poda pregled sklepov in vsebino zapisnika 11. redne seje Sveta KS Sevnica.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 11. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021
Predsednica preda besedo županu Občine Sevnica Srečku Ocvirku.
Ob 19:34 vstopi Darja Pompe.
Župan uvodoma predstavi sodelovanje Občine Sevnica z Vlado Republike Slovenije. Pohvali
dobro sodelovanje z združenji občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).
Povprečnina je nekoliko višja, sliko nekoliko kvari covid kriza, kljub vsemu pa je sodelovanje
dobro.
Župan pove, da se Državni svet se trenutno ukvarja s temo regionalizacije oziroma
pokrajinizacije Slovenije. Intenzivna centralizacija slovenske države je namreč izjemno hitra in
močna. Ne gre samo za upravno, temveč tudi fiskalno centralizacijo, ki za kraje in območja, ki
niso v centru države, predstavlja težavo. Regionalizacija je odgovor na to problematiko, saj bi
omogočila enakomerno razpršenost sredstev in enakomeren razvoj.
Nadalje župan izpostavi dobro sodelovanje z institucijami, ki so v državni pristojnosti, med
drugim poudari odlično sodelovanje s sevniško srednjo šolo. Prisotnost državnih služb kot so
geodetska uprava, zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za zaposlovanje ipd, je za
lokalno okolje prav tako pomembna.
Župan nadalje izpostavi nekaj demografskih podatkov in drugih značilnosti za lokalno okolje.
Okoli 7 % prebivalstva je tujcev. Velika večina tujih državljanov predstavlja pomembno
delovno silo v lokalnem okolju. Integracija otrok tujih delavcev je uspešna.
Glede okvirov korona krize župan poudari, da bistvenega porasta brezposelnosti ni. Zaznati je
določen porast nestrpnosti, nervoze prebivalcev, hkrati pa bistvenih socialnih pretresov ni
zaznati.
Delo in življenje v krajevni skupnosti Sevnica župan opredeli kot dinamično. V aktualnem
obdobju je država pospešila večje infrastrukturne projekte. Žal sta dva pomembna projekta
izpadla iz t.i. načrta za okrevanje in odpornost, to sta izgradnja mostu Log in obnova Železniške
postaje Sevnica. Pri projektu most Log poteka odkup zemljišč, s tem se ukvarja Direkcija RS
za infrastrukturo. Za ŽP Sevnica je idejna zasnova pripravljena in predstavljena, projekt, ki ga
prav tako vodi Direkcija RS za infrastrukturo, je tik pred izborom izvajalca. Realizacija je
načrtovana za obdobje 2022–2025.
Načrtuje se tudi izgradnja nadvoza nad Savsko cesto in navezava na Poslovno cono Šmarje.
Dokumentacija za projekt je pripravljena, trenutno je v fazi izbora izvajalca: ponudbe so bile že
odprte in se pregledujejo. Načrtuje se, da bo izbran izvajalec v juniju ali juliju prišel z deli.
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Projekt bo zaključen predvidoma v letu 2022, temu projektu bo sledila še izgradnja rondoja
pred navozom, ki je prav tako projekt Direkcije RS za infrastrukturo.
V fazi pridobivanja soglasij sta projekta za izboljšanje vodooskrbe in kanalizacijskega omrežja
v Sevnici, ki bosta sofinancirana z EU sredstvi.
Nadalje župan pove, da na področju prostorskega načrtovanja poteka zbiranje zadnjih mnenj
pred spremembo Občinskega prostorskega načrta, seja občinskega sveta, kjer bo OPN
potrjen, je načrtovana za september. Po potrjenem OPNju bodo čez mesec ali dva stekli
postopki na ponovno zbiranje sprememb.
Glede Občinskih podrobnih prostorskih načrtov so pomembnejši OPPN PC Šmarje, ki vključuje
prej omenjeni nadvoz in je bil že sprejet na občinskem svetu, OPPN Hrasti–Drožanjska zahod,
ki vključuje dom za starejše, varovana stanovanja, prostor za izgradnjo stanovanjskih hiš, čas
sprejema za ta OPPN je načrtovan za jesen. OPPN ni samo za dom za starejše, prostor je
rezerviran tudi za objekt družbenih dejavnosti. V Sevnici je namreč precejšnja potreba po
ureditvi prostorov za predšolsko vzgojo. Na tem področju so bile že uvedene spremembe.
Prostori OŠ Ane Gale, ki že dolgo veljajo kot neprimerni, bodo preseljeni v prostore Vrtca
Kekec pri OŠ Sevnica. Štiri igralnice bodo preurejene za potrebe OŠ Ana Gale (2 igralnici se
ohranita za predšolske otroke), izvedena bo tudi dogradnja. Polovico sredstev za projekt
prispeva država, končan pa bo predvidoma do leta 2024. Za najmlajše so bile pred kratkim
dograjene 3 nove igralce v vrtcu Ciciban Sevnica. Tudi v Boštanju bodo septembra odprte 4
nove igralnice. Župan poudari, da mora biti skupno število igralnic Sevnica–Boštanj primerna
razmerju med številom otrok in prostori, ki so na voljo.
V teku je tudi OPPN za Zdravstveni dom Sevnica, ki načrtuje razširitev. Cenko je bil v lanskem
letu odkupljen, trenutno poteka uskladitev za spremembo namembnosti objekta za
zdravstveno dejavnost.
Za izgradnjo stadiona so pričakovane analize za oceno stroškov za dokončno stabilizacijo
terena, ki se pričakujejo v prihodnjem mesecu.
Župan nadalje izpostavi zelo aktualno temo – igrišče na Florjanski. Ocenjuje, da gre za stanje
pomanjkanja informiranosti. Igrišče bo namreč javno in vsem dostopno, tako kot je večina
tovrstnih igrišč, brez upravljalca in vratarja. Cilj ureditve je povečati uporabo tovrstnih igrišč.
Športne površine so v zadnjem letu pridobile še dodatno veljavo oziroma vrednost. Župan
ocenjuje, da je takšnih konfliktov, ki so nastali glede tega igrišča, v prostoru v zadnjem obdobju
več, saj se povečuje interes za vpliv na načrtovane spremembe v prostoru in lokalnem okolju.
Na Planinski sta v teku dva prostorska akta in sicer za izgradnjo blok vile in soseske Sončni
gaj. Slednji je v javni obravnavi, za blok vilo je javna obravnava načrtovana v kratkem. Sosesko
Sončni gaj sestavljajo 3 bloki, blok vila pa je podobe velikosti. OPPN, ki ga pripravlja investitor,
je na tem območju odprl druga vprašanja, ki pa so ločena od načrtovane zasebne investicije.
Standard, ki ga je investitor dolžan dosegati sta 2 parkirni mesti na posamezno stanovanje.
Obstoječe stanje pa žal ne dosega tega standarda, saj ne predvideva niti pol parkirnega mesta
na posamezno stanovanjsko enoto. Občina zato pripravlja načrt ureditve parkirišč na Planinski
cesti ter ureditev zelenih površin. Ko bo izdelana ideja zasnova, bo na voljo za vpogled in
komentiranje.
Na Savski cesti, v industrijski coni, imajo prisotne gospodarske družbe interes po širjenju
poslovnih površin, saj povečujejo proizvodnjo. Vendar je tudi na tem območju prostor omejen.
Poslovna cona ob Planinski cesti predstavlja še potencial za širitev. Zaradi nedavne
spremembe zakonodaje, ki lokalnim skupnostim nalaga zaračunavanje nadomestila za
stavbna zemljišča tudi na nepozidana zemljišča, postopoma sprošča prostor.
Ob 19:59 Rudolf Jazbinšek zapusti sejo.
Župan nadalje pove, da teče obnova vodotoka Sevnične, ki jo financira Direkcija RS za vode.
V jesenskih mesecih je previden zaključek projekta, Vzporedno je načrtovana ureditev brvi,
mostička in pločnika od Taborniškega mosta do hiše Radi. Podpisan je tudi sporazum z
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Direkcijo za vode za projektiranje dodatnega odseka gorvodno. Postopki potekajo, vsi pogoji
še niso znani.
Glede ureditve poplavne varnosti v Lončarjevem dolu župan pove, da sporazum še ni
podpisan, pa vendar obstaja interes tako na strani Direkcije za vode kot seveda Občine
Sevnica za ureditev tako struge potoka kot ceste.
Za ureditev večnamenskih poti ob Savi je potrebno sodelovanje s podjetji Infra in HESS.
Župan preda besedo direktorju občinske uprave.
Direktor pove, da je bil sprejet rebalans občinskega proračuna, kot posledica prihrankov na
različnih programih zaradi epidemije. Direktor poudari, da subjekti javnega prava v občinski
pristojnosti ustrezno izvajajo svoje aktivnosti, ki so ustrezno podprte z občinskim proračunom.
Le-ta namreč ni namenjen zgolj za infrastrukturne in razvojne projekte, temveč tudi za izvajanje
socialnega varstva, šolske in predšolske vzgoje, razpisov iz vseh področij, v teku je tudi
participativni proračun, ki je v fazi zbiranja predlogov. Direktor pove, da bo v letošnjem letu
izvedba participativnega proračuna prvič potekala z glasovanjem.
Nadalje direktor navede ureditve cestnih odsekov, ki so ureditev ceste Lončarjev Dol–Žigrski
Vrh–Čanje, Drožanje–Metni Vrh na območju odcepa Brezje, pomoč pri sanaciji plazu v Prešni
Loki pri hiši Medveškovih in sanacija plazu pri hiši Krnc, kjer pa se je vrednost sanacijskih del
izkazala za izjemno visoko. V teku je priprava projekta za ureditev ceste na Dobravo proti šoli
Ana Gale. V letošnjem letu bo začet projekt ureditve kolesarskih povezav čez Trebanjsko
progo, torej ureditev kolesarske povezave med Boštanjem in Sevnico. Direktor pove, da je na
državni ravni velik poudarek na zelenem razvoju in s tem povezano trajnostno mobilnostjo z
alternativnimi oblikami prevoza. Prostori za kolesarje so tako postali prioriteta, temu pa bo
sledila tudi Občina Sevnica.
Glede urejanja vodotokov direktor pove, da v zadnjem obdobju Direkcija za vode ureja tudi
manjše vodotoke. Podjetje Infra prav tako opravlja vzdrževanje. Košnje ob Savi dvakrat letno
opravlja podjetje HESS.
Na območju Naselja heroja Maroka je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo
parkirišča. Predvidena je sanacija kanalizacije pred sevniško policijsko postajo. Glavni kanal
sicer ni bil umeščen v kohezijski projekt, zato bo Občina Sevnica k financiranju pristopila
drugače (ker gre za sanacijo in ne novogradnjo, ta odsek ni upravičen do EU sredstev).
Ob akumulacijskem jezeru HE Arto-Blanca se bodo gramozirale poti, pri tem se je podjetje
HESS zavezalo, da bodo v sklopu vzdrževanja uredili povezavo od brvi do Loga, ki še čaka
na ureditev. Direktor sklene, da so ureditve urbane oziroma parkovne opreme redne in
financirane s področja urejanja javnih površin.
Projekt »Hidravlične izboljšave«, ki je načrtovan za letos, je večji projekt, gre za povezavo
vodovodnih sistemov na obeh straneh reke Save.
Nadalje direktor pove, da so sevniški gasilci kupili novo vozilo, tudi s pomočjo Občine Sevnica.
Štab Civilne zaščite občine Sevnica je aktiven in vključen v medsebojno koordinacijo vseh
služb zaščite in reševanja. Sodelovanje na področju covid situacije poteka zelo uspešno.
Glede stanovanjske politike direktor pove, da je v občinskem fondu 140 stanovanj, ki so
primerno in ustrezno vzdrževana. Nadaljuje se obnova bivalne enote na Kvedrovi 8.
Direktor pove, da je v načrtu sanacija mrliške vežice (plazenje območja) in projektiranja
nadstreška mrliške vežice na sevniškem pokopališču. Komunala Sevnica je prevzela
upravljanje pokopališča, skladno s tem je pričakovano sistematično vlaganje.
Poteka tudi pridobivanje zemljišč za nadaljnje urejanje parkirnih mest v Naselju heroja Maroka.
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Glede prostorskega načrtovanja direktor vnovič poudari, da za OPPN Sončni gaj poteka
razgrnitev, 2. junija pa bo javna obravnava v Kulturni dvorani Sevnica. Elaborat mirujočega
prometa za to območje je pridobljen, pripombe pa bodo seveda upoštevane. Pomembno je
iskanje kompromisa v prostoru tako za obstoječe prebivalce kot za nove, ki bodo zasedli novo
zgrajene stanovanjske kapacitete. Za blok vilo na Planinski je prišlo do spremembe
investitorja, sklep je objavljen. Poteka tudi javna razgrnitev glede sprememb zazidalnega
načrta za Poslovno cono Ines. Javna obravnava je bila 19. maja, udeležil se je ni nihče.
Direktor člane Sveta Krajevne skupnosti Sevnica povabi, naj se udeležujejo javnih posvetov
za prostorske akte.
Nadalje direktor pove, da se glede na izvedene arheološke raziskave na Hrastih čaka
dovoljenje oziroma mnenje glede možnosti za gradnjo.
Glede igrišča v Florjanski in parkiranja direktor pove, da OPPN, ki je v pripravi, predvideva
ureditev dodatnih parkirišč v okolici igrišča, na ploščadi pod gradom, kjer je sedaj parkirišče za
avtodome.
Za področje družbenih dejavnosti direktor pove, da bodo odkupljeni prostori nekdanjega
Cenkota namenjeni za programe Centra za duševno zdravje odraslih in Centra za duševno
zdravje otrok in mladine. Predvideni so tudi prostori za Območno izpostavo Rdečega križa
Sevnica. V starem mestnem jedru je predvidena ureditev brivsko-frizerskega salona Kreutz.
Sredstva za obnovo so pridobljena s strani Ministrstva za kulturo, saj gre za ohranjanje kulturne
dediščine. V pripravi je idejna zasnova za obnovo Slomškovega doma. Namen je bil, da bi
pripravili oziroma dokončali OPPN za ureditev celotnega starega mestnega jedra. Pristojni za
ohranjanje kulturne in stavbne dediščine so podali negativna mnenja na predlagane
spremembe. Ožina pri Plauštarneju tako ostaja takšna kot je, saj je podiranje stavb
onemogočeno. Sprejeta je bila odločitev za obravnavo vsake hiše posebej, kar vključuje
ločeno pridobivanje kulturno-varstvenih soglasij.
Projekt stadion je v fazi pridobivanja dokumentacije.
Na igrišču na Florjanski je urejena travnata podlaga, ki je primerna za izvajanje več športov.
Dogradnja Vrtca Ciciban je uspešno zaključena.
Direktor nadalje pove, da je bilo v lanskem letu izvedenih veliko e-prireditev, med drugim tudi
lanskoletni in letošnji praznik krajevne skupnosti Sevnica. Pove tudi, da je Občina Sevnica v
začetku leta lansirala prenovljeno spletno stran, kjer so na voljo vse aktualne informacije. Na
spletni strani so dostopni e-obrazci, katere koristi predvsem mlajša generacija.
Direktor nadalje izpostavi dobro sodelovanje z vsemi krajevnimi skupnostmi. Programi in
prioritete so jasne, s čimer je omogočeno nemoteno delovanje. Pri tem poudari, da občinska
uprava vselej stremi k rešitvi vseh izzivov v najkrajšem možnem času.
Predsednica je zahvali obema za poročilo in odpre razpravo.
Jože Žnidaršič: se zahvali za poročilo. Pove, da Sevnica dobiva lepo podobo, tudi z novo
zasajenimi drevesi v NHM pri zdravstvenem domu. Nadalje pove, da pa ni zasledil razvoja
turizma na in ob Savi (na območju Orehovega). Zanima ga, kako je glede tega, hkrati pa ga
zanima tudi, kako bo Občina Sevnica pristopila k obnovi mostu čez Savo pri Lidlu, saj je zaradi
velikih obremenitev težkih tovornih vozil še pod dodatnim pritiskom, realizacija mostu na Logu
pa se vseskozi odmika. Zanima ga tudi, kako bo glede spremembe prometne ureditve v starem
delu Sevnice v primeru izgradnje mostu na Logu.
Župan odgovori, da je zadovoljen, da je s hortukulturnimi ureditvami podoba kraja lepša. Za
področje turizma pove, da je to v prvi vrsti gospodarska dejavnost. Potrebno je postaviti ločnico
med pridobitno dejavnostjo in zavezi lokalne skupnosti k spodbujanju razvoja gospodarskih
panog, tudi turizma. Nadalje pove, da je ob Savi prisoten ribiški turizem, čolnarjenje in veslanje
pa nekako nista zaživela. Lokalna skupnost lahko poskrbi za urejeno infrastrukturo ob reki,
glede tega trenutno poteka javna razprava glede sprejema Zakona o vodah. Zakon bi omogočil
postavitev kolesarskih stez na nasipe. Cilj celotne posavske regije je povezovanje kolesarskih
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poti v državno kolesarsko mrežo, te pa naj bi potekale prav na nasipih ob Savi. Glede mostov
župan odgovori, da je za Sevnico zelo pomembno, na kakšen način je povezana. Obnavljati
most, ki povezuje Sevnico in Boštanj brez že realiziranega mostu na Logu je lahko zelo
problematično. Obnova mosta pri Lidlu je načrtovana potem, ko bo izgrajen most Log. Sledil
bo tudi podvoz pri Boštanju. Župan pove, da je Papežova hiša pod spomeniškim varstvom in
da je ni mogoče podreti, kar za predvideno ureditev predstavlja precejšen izziv.
Tanja Novšak: zanima jo, kaj se načrtuje za travnato zemljišče nasproti Valantove hiše.
Župan odgovori, da gre za 3000 m2 zemljišča, za katerega je naročen projekt izgradnje
parkirišča za povečanje skupnega fonda parkirnih mest v starem delu mesta.
Božidar Groboljšek: zanima ga, kdaj bo izgradnja kulturnega doma umeščena v razvojni
program občine.
Župan odgovori, da je krepitev kulturnega življenja v kraju in celotni občini zelo pomembna.
Potreba za razvoj v tej smeri je prepoznana.
Predsednica se vključi v razpravo in pove, da se je svet krajevne skupnosti pri prenosu
dejavnosti plinovoda na sevniško komunalno podjetje zavzel za ohranitev presežnih sredstev,
ki so nastala pri prenosu na območje krajevne skupnosti.
Miran Grubenšek: poda pobudo za ureditev javne razsvetljave na poti od vrtičkov na Hrastih
do pokopališča, za katero je načrtovana asfaltacija. Poudari optimizacijo ureditev, saj na tak
način »rezanje« asfalta pri inštalaciji javne razsvetljave ne bi bilo potrebno.
Župan in predsednica odgovorita, da v tej fazi javna razsvetljava ni predvidena. Hkrati povesta,
da je javno razsvetljavo mogoče umestiti ob asfalt in tako ne pride do poškodb asfaltirane
površine.
Nadalje predsednica predstavi še aktivnosti sveta krajevne skupnosti. Pove, da je za današnjo
sejo pripravljen sklep za razpis za sofinanciranje društev in zavodov, ki bo obravnavan v ločeni
točki.
Nadalje pove, da je bil praznik krajevne skupnosti Sevnica izpeljan v spletni obliki, s posnetkom
investicij in kratkim nagovorom.
Predsednica tudi pove, da so aktualni javni razpisi: sanacija asfaltiranih javnih poti in prevoz
in utrjevanje gramoza. Poteka izbor izvajalca za izvedbo cel za javno pot na Ribnikih. Doda,
da bodo lastniki zadnje hiše pred asfaltacijo uredili oporni zid.
Za projekt sanacije plazu v Prešni Loki predsednica pove, da bo v tem tednu objavljeno javno
naročilo za izbor izvajalca. Za asfaltacijo prej omenjene javne poti vrtički Hrasti–pokopališče
pa javno naročilo izvedeno v poletnem času.
Predsednica pove, da je strošek zimske službe znašal okoli 11.000 EUR. Rezerviranih
sredstev je bilo 30.000 EUR, razlika je bila prerazporejena na postavko tekoče vzdrževanje
cest. Nadalje pove, da bo sanacija plazu v Prešni Loki zelo zahtevna, potreben bo nadzor,
vzpostavljeno je sodelovanje z Občino Sevnica, poročilo geotehničinih raziskav pa je prav tako
pridobljeno.
Nadalje pove, da je v proračun KS Sevnica umeščena nova proračunska postavka »Varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami«. Iz te postavke se bo 5.000 EUR namenilo Gasilskemu
društvu Sevnica. Hkrati poudari, da je v interesu krajevne skupnosti, da se ta prispevek obeleži,
morda ob predaji investicije ali kakšnem drugem dogodku.
Predsednica pove, da svet krajevne skupnosti nenehno prejema nove pobude in vloge. Vsako
se obravnava individualno, seveda z namenom realizacije v okviru zmožnosti in po načelu
koristne in smotrne porabe proračunskih sredstev.
Predsednica še doda, da je za projekt sanacije javne poti Pečje pri Metelku v načrtu sestanek
z Občino Sevnica. Elektro podjetje na tistem območju načrtuje ureditev napeljav.
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Predsednica predlaga skupni terenski ogled z namenom načrtovanja ureditve odvodnjavanja
na Pečju s celostno ureditvijo ceste čez leto ali dve.
Župan sklene, da je urbanizacija manjših krajev v krajevni skupnosti Sevnica prisotna. Če so
se infrastrukturni izzivi v preteklosti reševali znotraj posameznega kraja, pa so danes ti kraji
del mesta, prebivalci pa pričakujejo temu primerno naslavljanje infrastrukturnih izzivov.
Pozdravlja dobro sodelovanje med krajevno skupnostjo in PGD Sevnica. Ker ni bilo občnega
zbora gasilcev, poročilo o delu gasilskih društev ni bilo dovolj javno izpostavljeno, zato na tem
mestu župan poudari, da 80 % intervencij v občini opravi PGD Sevnica. Na kratko predstavi
tudi statistiko – gašenje požarov predstavlja manj kot tretjino vseh intervencij, prevladujejo
prometne nesreče in tehnično reševanje. Načrtovana gasilska lestev bo potrebovala večjo
garažo, hkrati pa župan poudari pomembnost reševalne lestve za urbano okolje in industrijsko
cono. Nadalje župan pove, da gasilci zaznavajo zmanjšano samozaščitno ravnanje ljudi in
pričakovanja, da bo gasilec prostovoljec intervencijo opravil enako kakovostno kot gasilec
profesionalec.
Predsednica pove, da krajevna skupnost gasilcem želi nameniti še dodatnih 5.000 EUR v
naslednjem letu. Doda še, da bi bila v proračunu KS nujno potrebna sredstva za vzdrževanje
prostočasnih in športnih površin.
Predsednica je zahvali županu in direktorju za predstavitev.
Ob 20:55 župan in direktor zapustita sejo.
Nadaljnje razprave ni.

4. Poročilo komisije za društva glede odpiranja vlog za sofinanciranje društev in
zavodov v KS Sevnica in potrditev sklepa o zneskih sofinanciranja
Predsednica pove, da je komisija zasedala, pregledala prejete vloge in jih ustrezno točkovala.
Rezultate točkovanja so člani sveta KS prejeli v gradivu.
Predsednica predlaga sprejetje sklepa.
Nadaljnje razprave ni.

SKLEP:
Člani sveta KS Sevnica so se seznanili z rezultati javnega razpisa in potrjujejo izplačilo
sofinanciranega deleža društvom in zavodom v skupnem znesku 12.000 EUR
naslednjim društvom in zavodom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

STRELSKO DRUŠTVO MAROK SEVNICA
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LISCA SEVNICA
Podeželsko, kulturno – športno društvo Žigarski Vrh
KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA
DRUŠTVO TRG SEVNICA
ROTARY KLUB SEVNICA
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV SEVNICA-BOŠTANJ
Plezalni klub Sevnica
Rokometni klub Sevnica

459,90 EUR
407,34 EUR
341,65 EUR
657,00 EUR
591,30 EUR
407,34 EUR
473,04 EUR
302,22 EUR
499,32 EUR
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Športno društvo Atraktiva
Teniško društvo Sevnica
Strelsko društvo Walther Sevnica
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
Rotaract klub Sevnica
MLADINSKI SVET OBČINE SEVNICA
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945
OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA
BALINARSKI KLUB »HRASTI« SEVNICA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEVNICA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEVNICA
DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN SEVNICA
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB SEVNICA
Radioklub Sevnica
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA
PLANINSKO DRUŠTVO LISCA SEVNICA
DRUŠTVO KMETIC SEVNICA, Aktiv kmečkih žena Sevnica
DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA

302,22 EUR
459,30 EUR
262,80 EUR
446,76 EUR
407,34 EUR
446,76 EUR
328,50 EUR
344,82 EUR
354,78 EUR
473,04 EUR
499,32 EUR
341,64 EUR
354,78 EUR
367,92 EUR
459,90 EUR
525,60 EUR
473,04 EUR
315,36 EUR
210,24 EUR
486,18 EUR

Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Sejo je ob 20:57 zapusti Božidar Groboljšek.

5. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica pove, da je prispela vloga g. Pinoze iz Drožanja za asfaltacijo. Gre za lastniško
pot, zato bo krajevna skupnost pomagala s peskom. Gospod je bil napoten k oddaji vloge za
prekategorizacijo ceste.
Nadalje pove, da je prispela prošnja Marka Kotarja za ureditev objekta v Drožanjski –
postavitev otroških igral ob športno igrišče. Vlogo je prejel tudi Oddelek za družbene dejavnosti
Občine Sevnica, ki bo tudi poslal odgovor. Predsednica vnovič poudari, da je športne objekte
potrebno vzdrževati in da bi bila namenska sredstva v naslednjem proračunskem obdobju
primerna rešitev.
Miran Grubenšek: doda, da imajo občani možnost sodelovanja v participativnem proračunu in
da jih je potrebno spodbuditi k oddaji vlog in pobud.
6. Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Vprašanj in pobud ni.
Nadaljnje razprave ni.
7. Razno

8

Predsednica pove, da glede ureditve igrišča na Florjanski ni bila seznanjena s posegom.
Sledila je razpravi na Facebooku, v okviru katere so krajani izrazili skrb, da igrišče ne bo več
namenjeno otrokom. Zbirali so podpise proti ureditvi, zbrali so jih okrog 200. Prebivalka ulice
in pobudnica zbiranja podpisov je predsednico včeraj poklicala in prosila za sestanek pri
županu. Župan je pripravljen na dialog in jih bo sprejel. Na sestanku bodo tako lahko
razjasnjeni vsi dvomi. Udeležila se ga bo tudi predsednica.
Nadalje pove, da bo igrišče za široko uporabo, za različne športe. Gospod Ficko bo imel tam
šolo tenisa, kamor je vključenih veliko otrok. Ker gre za pridobitno dejavnost, bo verjetno
potrebno doreči stroške.
Miran Grubenšek pove, da je v okviru sprejete strategije za šport v občini Sevnica opredeljena
potreba po razvoju tenisa kot športa in iz tega naslova je bila izražena tudi potreba po dodatnih
površinah. Igrišče je bilo pred to spremembo zapuščeno, neobiskano.
Nadalje predsednica člane sveta obvesti, da je naslednja seja predvidena v mesecu
septembru ali oktobru, ko bo lahko predstavila stanje projektov, ki so sedaj v izvajanju in tiste,
ki so načrtovani za poletne mesece.
Dodatne razprave ni.
Seja je bila zaključena ob 21:20.

Zapisala:
Neža Nemec
Občina Sevnica
Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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