KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA
Številka: 0313-0012/2019
Datum: 30. november 2021
Zapisnik
14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica
z dne 30. 11. 2021, 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, Rudolf Jazbinšek, Severin Jazbec.
Odsotni člani sveta:
Irena Klenovšek (opr.), Darja Pompe (opr.)
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Stanka Žičkar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica.
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.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Pregled sklepov 13. seje sveta in potrditev zapisnika,
Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja,
Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica,
Razno.

Ob začetku seje je prisotnih 6 (od 10) članov Sveta KS Sevnica. Svet KS Sevnica je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 14. redno sejo Sveta KS Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
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2. Pregled sklepov 13. redne seje sveta in potrditev zapisnika
Predsednica poda vsebino zapisnika 13. redne seje Sveta KS Sevnica v razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 13. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
3. Obravnava prispelih vlog in aktualna dogajanja
Predsednica pove, da je prispela vloga za prvo mnenje k SD OPPN za ureditev območja ZD
Sevnica, optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča. Zadevo je pregledala in poslala odgovor,
da se na načrtovano izda pozitivno mnenje.
→ Ob 18.05 se seji pridružita Severin Jazbec in Grega Vavtar. Na seji je prisotnih 8 članov
sveta KS Sevnica.
28.10.2021 je bilo s strani podjetja Gmajna d.o.o. Žiri prejeto soglasje za košnjo ob cesti na
parceli številka 493/64 k.o. Podgorje. Predsednica je podala odgovor, da KS Sevnica za
soglasje ni zaprosila in da je skladno z aktualno zakonodajo lastnik zemljišča dolžan sam
urejati svoje nepremičnine.
Na sedež KS Sevnica je s strani Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica prispelo poročilo
o aktivnostih vezanih na vlogo za finančno pomoč pri dograditvi garaž in adaptaciji obstoječega
dela garaž v gasilskem domu. Na podlagi sklepa sveta KS Sevnica in prejetega poročila je KS
Sevnica društvu nakazala rezervirana sredstva v znesku 5.000,00 EUR.
S strani Vrtca Ciciban Sevnica je bila prejeta vloga za zbiranje sredstev za izvedbo
obogatitvenih dejavnosti vstopnikov (plavalno opismenjevanje in obisk Kekčeve dežele). Na
vlogo se bo podal odgovor, da se v letu 2022 prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje
dejavnosti društev in zavodov, ki so registrirana in delujejo na območju krajevne skupnosti
Sevnica za leto 2022, ki bo razpisan predvidoma v marcu 2022.
Predsednica člane sveta seznani, da je bil zaznan medsoseski spor na območju Kušarca –
Kastelčev hrib. O zadevi sta bili bila obveščeni pristojna policijska postaja in inšpektorat. S
strani predstavnikov KS Sevnica, Občine Sevnica in Komunale Sevnica je bila opravljena
terenska obravnava, kjer sta vpletena lastnika sklenila dogovor glede ureditve odvodnjavanja
meteornih vod v otočne jaške ter zagotovitev propustnosti obstoječih propustov. Obveza KS
Sevnica je skrb za nemoteno in varno prevoznost javne poti. Ker je območje predmetne javne
poti plazovito, predsednica predlaga, da je smiselno v prihodnjih letih načrtovati dodatno
urejevanje odvodnjavanja z izgradnjo mulde na nasprotni strani cestišča.
V nadaljevanju predsednica članom sveta predstavi okvirne zneske predvidene na kontu
tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture, planirane za proračunsko leto 2022. Za leto 2022
je skupno predviden znesek za tekoče vzdrževanje cest 133.975,00 EUR, ki se okvirno razdeli:
- 35.000,00 EUR - zimska služba,
- 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.
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Pogodbe za izvajanje zimske službe v sezoni 2021/2022 so podpisane. Cena storitev in
posipnega materiala se je pričakovano povišala glede na prejšnjo sezono.
Predsednica člane sveta seznani z izvedenimi aktivnostmi na področju KS Sevnica ter
prejetimi pobudami, dopisi in vlogami:
- Pečje (križišče na vrhu vasi pri Metelku) → Podjetje Elektro Celje d.o.o. je v slopu
vzdrževalnih del izvajalo gradbena dela. Krajani so na svoje stroške poskrbeli za odvoz
dotrajanega asfalta ter izvedli pripravo terena za izvedbo nove asfaltacije, katero bo
financirala KS Sevnica. Omejeni poseg se načrtuje že cca štiri leta.
- Prejeta vloga Jožeta Suhadolčana za ureditev dela ceste in asfaltacijo cestišča na
območju Podgorice. Del ceste je javna pot, del pa zasebna lastnina. Vlagatelju je bil
podan odgovor, da se v pomladnih mesecih 2022 izvede terenski ogled z izvedbo
načrta ureditve.
- Prejeta vloga Dušana Kozmusa iz Ledine za asfaltacijo 290 m dolge klančine → izvede
se terenski ogled.
- Na Orehovcu je bil opravljen terenski ogled manjšega plazu pod cesto. Na plazišču so
se so se že izvajale manjše sanacije. V letu 2022 bo potrebno zaradi zahtevnosti
plazenja pristopiti k večjemu posegu.
- V letu 2022 se opravi manjše sanacije cestišč pri Grivcu v Lončarjev Dolu. V Žurkovem
Dolu je potrebno urediti muldo.
- Vezano na prejeto vlogo prejšnjega leta Jožeta Gošek se opravi terenski ogled, izdela
ocena stroškov. Ureditev te ceste se predvidi v proračunskem letu 2022.
- Vezano na vlogo Andolšek Mirana, ki na ureditev ceste čaka že štiri leta zaradi ureditve
kategorizacije ceste, se opravi terenski ogled, da se lahko doreče oblika potrebne
pomoči.
- Vloga Tihole, Abram → asfaltacija 180 m odseka makadamskege dela ceste.
Predmetni odsek cest je v zelo slabem stanju. V letu 2021 je bila izvedena
makadamska utrditev. Teren je dobro pripravljen za nadaljnjo potrebno asfaltacijo.
Asfaltaciji nasprotuje lastnik predmetnega dela cestišča, ki živi nad omenjenim
zemljiščem. Asfaltacijo bi dovolil, če bi se prej asfaltirala gozdna pot, ki jo sam uporablja
za dostop do svoje stanovanjske hiše, kar pa je nesmiselno, saj je pot ugodno prevozna
in jo uporablja lastnik sam.
- Predsednica je imela sestanek z g. Vinkom Knezom, ki je na podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica pooblaščen za urejanje javnih poti in javnih površin na območju Občine
Sevnica. Ugotovljeno je bilo, da še ni podanih resnih usmeritev glede točne razdelitve
izvajanja aktivnosti, posebej glede investicijskega vzdrževanja javnih poti. Vsekakor bo
Komunala Sevnica opravljala redno pregledniško službo ter glavna vzdrževalna dela
(pometanje, košnja, obrez vejevja, mulčanje). Za večja vzdrževalna dela in investicije
bodo krajevne skupnosti najverjetneje izbirale izvajalce preko postopka evidenčnih in
javnih naročil.
Predsednica odpre razpravo. V razpravi sodeluje Rudolf Jazbinšek, Jože Žnidarič,
predsednica, Miran Grubenšek
Povzetek razprave:
V razpravi se dotaknejo o smiselnosti asflatacije na podlagi vloge Tihole, Abram, saj cesta
služi več gospodinjstvom.
Jože Žnidarič članom sveta predstavi zgodovino, ki se nanaša na vlogo Jožeta Suhodolčana
ter izrazi mnenje, da je cesta zares potrebna ureditve, vsaj do kapelic, četudi je to v prvi fazi
gramozno nasutje z utrditvijo. V prihodnosti se predlaga možnost asfaltiranja kategoriziranega
dela javne poti v sofinanciranju krajanov in KS Sevnica. Spomladi 2022 se naredi terenski
ogled predmetne javne poti. Predsednica članom sveta predstavi dopis, ki je bil naslovljen
Jožetu Suhodolčanu.
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Miran Grubenšek preda pobudo, ki jo je na seji občinskega sveta že izpostavil Rok Petančič.
V starem mestnem jedru Sevnica bi bilo potrebno sanirati kulturno pot, ki vodi od Plauštajnerja
do gradu Sevnica. Del poti je lahko za pešca nevaren, saj je pot udrta in ob poti ni javne
razsvetljave. Predsednica bo možnosti ureditve preverila pri pristojnih službah Občine
Sevnica.
4. Vprašanja in pobude članov sveta KS Sevnica
Na začetku predsednica poda odgovore na pobude in vprašanja, zastavljena na prejšnji seji
sveta KS Sevnica. Jože Žnidarič je na pobudo stanovalcev blokov NHM 2, 3, 4 in 5 povedal,
da le-ti želijo tablo, ki označuje pravico do parkiranja na novem parkirišču samo za stanovalce
naštetih blokov. Predsednica je preverila, da gre tu za javno parkirišče in zato se ne bodo
izvedle nikakršne označitve. Glede izpostavitve ureditve higienskega standarda na otroškem
igrišču se predlaga postavitev smetnjakov in vrečk. Predsednica je na podjetje Komunala
d.o.o. predala mnenje nekakovostno urejenih stikov v asfaltu na novem parkirišču.
Severin Jazbec izpostavi, da ni več postavljenih plastičnih zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadkov ob lokalni cesti, ki vodi do Žabjeka. Predlaga tudi postavitev dodatnega zabojnika.
Severin Jazbec je spraševal, zakaj ni na cesti Hrasti asfaltna prevleka po vsej dolžini.
Predsednica pove, da je del ostal brez protiprašne zaščite ker je mogočen hrast oviral delo
delovnih strojev. Hrast se zaradi okoljevarstvenih razlogov ni podiral. Realizirana izvedba ne
predstavlja nekih težav za uporabnike, saj ta cesta ni namenjena večjemu prometu. Uporabljali
jo bodo uporabniki lokalnega prometa (obisk pokopališča, vrtov in dostop lastnikov do svojih
parcel). Cesta bo dobila tudi prometno signalizacijo. Na obeh straneh bo označena omejitev
hitrost ter označitev določitve srečevanja na zoožanih delih ceste. Miran Grubenšek pove, da
se nekateri krajani bojijo glede pravilnosti izvedbe odvodnjavanja na delu ceste, ki vodi mimo
vrtov in da se kljub vsemu trudu ožje in širše lokalne skupnosti pojavlja nezadovoljstvo
nekaterih občanov.
Jože Žnidarič izpostavi poškodovanost ceste, ki je zadnje časa precej obremenjena zaradi
posodobitve vodovoda proti Loki. Predsednica bo opozorila pristojne službe Občine Sevnica,
da se cesta po končanju projekta vzpostavi v prvotno stanje. Predlaga, da se poškodbe ceste
fotografirajo.
Severin Jazbec sprašuje, kako je z možnostjo ureditve ceste proti Lamperčam. Predsednica
pove, da je bila ureditev že planirana, pa se je ustavilo zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč.
Ko bo interes krajanov usklajen, je ureditev možno uvrstiti v finančni načrt.
Za zaključek predsednica pove, da je finančni načrt KS Sevnica v celoti realiziran. Gradnja
nadvoza, ki bo premostil železniško progo Sevnica – Trebnje je v izvajanju. Dokončanje
projekta se predvideva z rahlo zamudo.
V nadaljevanju predsednica člane sveta seznani, da so člani Občinskega sveta Občine
Sevnice potrdili predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Sončni gaj v Sevnici. Med člani sveta je potekala razprava, kjer je zaznati pomisleke
predvsem iz vidika senčenja bodočih objektov in zadostnosti parkirnih prostorov.
5. Razno

Predsednica člane sveta obvesti, da je naslednja seja predvidena v februarju oz. marcu zaradi
predstavitve zaključnega računa za leto 2021.
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Dodatne razprave ni.

Seja je bila zaključena ob 19.15.

Zapisala:
Marjetka Flisek
referentka za KS

Stanka Žičkar
predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Sevnica
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