Pregled življenja in dela v občini Sevnica
Ob najpomembnejših nalogah lokalne skupnosti, ki se redno izvajajo preko obveznih
zakonskih nalog, je izhodišče dela vselej usmerjeno v sorazmeren razvoj vseh krajev in
področij dela. V luči ocene preteklega leta in v času oblikovanja proračuna za tekoče leto po
področjih izpostavljamo nekaj poudarkov dela zadnjega obdobja in načrtov za prihodnje.

Cestna mreža
Največji projekt leta 2018 je bila na omrežju občinskih cest celovita sanacija Kladnikove ulice
v Sevnici z obnovo komunalnih vodov in cestišča. Sanacijska dela so potekala na odseku ceste
proti Lisci, obnovljen je odsek ceste v kraju Polutka, odsek ceste Kladje–Krajna Brda, na relaciji
od vasi Stranje proti Mrzli Planini, odsek proti Konjskem, cesta na Radno, v Trnovcu je potekala
sanacija plazu s prenovo ceste.
Od večjih investicij je zaključena prenova križišča v Pijavicah, prenova križišča z razširitvami
ceste na Velikem Cirniku, pa tudi asfaltacija križišča s spremljajočimi ureditvami v kraju Hinje.
Izvedena je izgradnja pločnika z rekonstrukcijo križišča v Rovišču pri Studencu in pločnika v
Gabrijelah. Urejenih je bilo več avtobusnih postajališč. V sodelovanju s Slovenskimi
železnicami je prenovljeno parkirišče pri železniški postaji na Bregu. Od priključka za Šentjur
na Polju do Brega je zgrajena nova povezovalna pot.
Največji projekt na državni cestni mreži je bila obnova nadvoza v Šmarju. V fazi projektiranja
in pridobivanja zemljišč je nadvoz proti Savski cesti v Sevnici.
Primanjkljaj občine je gotovo slaba prometna povezanost Sevnice z glavnimi prometnimi
koridorji. Načrtovani projekti umestitve mostu na Logu, nadvoza na Blanci, rekonstrukcije
mostu čez Savo, rekonstrukcije državnih cest Šentjanž–Glino in Radeče–Loka–Breg, za
Sevnico ustrezno umeščanje srednje trase tretje razvojne osi, ureditev prometnega vozlišča v
Sevnici in krepitev kolesarske mreže zato ostajajo na vrhu prioritetne lestvice ureditev.
Eden večjih projektov bo v letu 2019 celovita ureditev Kvedrove ceste od avtobusne postaje
do železniške postaje, skupaj z ureditvijo parkirišča. Projekt je usklajen z idejno zasnovo širše
ureditve območja sevniške železniške postaje za prihodnja leta.

Komunalna infrastruktura
Potrebam po priključevanju na vodovodne sisteme Občina Sevnica sledi sistematično in redno.
Tudi lani so potekala povezovanja manjših vodovodnih sistemov v večje sklope in
priključevanja na javni vodovodni sistem, med drugim v krajih Breško z izgradnjo vrtine Krmelj
2, Mladetiče, Radež, obnovljen je vodohran na Kompolju.
Na temeljih strategije vodooskrbe je bilo izvedenih več projektov ureditve primarne mreže
vodooskrbnih sistemov na levem in desnem bregu reke Save. V pripravi je projekt ureditve
primarne mreže na tistem delu, kjer ta mreža še ni bila zgrajena, ali pa je neprimerna in
potrebna obnove, nove ureditve in povezave.
Glavnina primarne komunalne infrastrukture je bila urejena v pretekli evropski finančni
perspektivi; poleg vodovodnih sistemov in optičnega omrežja tudi kanalizacijski sistemi in
čistilne naprave. Iz kvote proračunskih sredstev se letno izvaja razpis za vgradnjo malih hišnih
čistilnih naprav. Večja ureditvena dela na tem področju so lani potekala na Studencu, v Krmelju
in na Dolnjem Brezovem.
V fazi priprave je projekt izgradnje kanalizacijskega sistema v Sevnici za območje aglomeracije
Sevnica. Namen je zagotoviti večjo stopnjo priključenosti na sistem odvajanja in čiščenja
odpadnih voda za osrednje poselitveno jedro. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za

gradbeno dovoljenje gradnje kanalizacije in čistilne naprave v Loki pri Zidanem Mostu, na
Blanci in v Krmelju. V načrtu je priprava projektne dokumentacije za ureditev odvajanja in
čiščenja odpadnih voda za Šentjanž.

Prostorsko načrtovanje
Občina je v postopku tretje spremembe OPN Občine Sevnica, da aktualno sledi potrebam
stanovanjskih in poslovnih gradenj. Seznam vseh aktivnih postopkov priprave novih in
sprememb in dopolnitev prostorskih aktov:
Spremembe in dopolnitve OPN 3, spremembe in dopolnitve OPN 4 in 5 (združen postopek za
dve zasebni pobudi), spremembe in dopolnitve OPN 6 (zasebna pobuda), OPPN za ureditev
dela starega mestnega jedra Sevnice (v izdelavi analitični del konservatorskega načrta za
prenovo in izvedba ankete med prebivalstvom), OPPN za sanacijo in preobrazbo naselja
Studenec – vzhod (pridobljena vsa končna mnenja, sledi sprejem odloka na februarski seji
občinskega sveta), spremembe in dopolnitve OLN Drožanjska cesta, OPPN za stanovanjsko
sosesko Dolenji Boštanj – zahod (zasebna pobuda – v teku je javna razgrnitev), spremembe
in dopolnitve OLN za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (zasebna pobuda – v teku je javna
razgrnitev), OPPN za gradnjo kmetijskih objektov (zasebna pobuda – čakamo na gradivo za
izdajo prvih mnenj), spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta IC INES ZN 31 (zasebna
pobuda, v objavi sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev), Spremembe in
dopolnitve OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj (zasebna pobuda, v objavi sklep o postopku
priprave sprememb in dopolnitev). Občina je v postopku priprave Strokovnih podlag za
območje OPPN Poslovna cona Radna (zasebna pobuda) in izdelave idejne rešitve za ureditev
območja starega jedra Boštanja.

Šole in vrtci
Obnovljena je mala telovadnica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Osnovna šola Milana
Majcna Šentjanž ima novo kuhinjo, sevniška in boštanjska šola pa zunanji naravoslovni
učilnici.
Za javne zavode je bilo s strani Občine Sevnica izvedeno financiranje mestnega akademskega
optičnega omrežja, s čimer na šolah učitelji in učenci lažje sledijo zahtevam sodobne
informacijske družbe, omogočeni pa so boljši pogoji za delo s sodobno tehnologijo.
Programi predšolskega varstva so v sevniški občini organizirani na osmih lokacijah s 40
oddelki. Odstotek v vrtce vključenih otrok iz leta v leto konstantno narašča; če je bila pred
desetletjem vključenost vseh predšolskih otrok v občini Sevnica v vrtce okrog 65-odstotna, ta
delež sedaj znaša preko 80 odstotkov.
Dobro utečen je sistem šolskih prevozov, primer dobre prakse pa je sevniška občina tudi na
področju oskrbe z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih.

Urejanje javnih objektov
Po lani izvedeni prenovi spodnjih prostorov Tončkovega doma na Lisci je v teku prenova
jedilnice. V letošnjem letu je načrtovana menjava strehe.
Upravljavec, Javni zavod KŠTM Sevnica, je lani opravil celovito sanacijo odra, obnovo parketa
in vhodnih vrat v Kulturni dvorani Sevnica. Obnovljena je bila kulturna dvorana v Tržišču.
V sodelovanju med krajevno skupnostjo Boštanj in Komunalo Sevnica se izvaja prenova
mrliške vežice z dograditvijo zunanjih površin.

V Drožanjski ulici v Sevnici je bilo urejeno novo igrišče z umetno travo. Dolgo pričakovani
športni objekt je atletski stadion, ki bo skladno s sprejetimi prostorskimi akti umeščen pri
športnem domu in bazenu. Sanaciji terena sledi naročilo projektne dokumentacije za izgradnjo
Športno-rekreativnega parka v Sevnici (atletskega stadiona).
Za leto 2019 je največji načrtovani projekt na področju družbenih dejavnosti obnova
sevniškega bazena.
Za ureditev krajev in gradnjo cestne infrastrukture je potrebno zagotavljati dodatne površine.
Občina Sevnica to zagotavlja z odkupom starih objektov in odstranitvijo le-teh.
Tudi v proračunu za leto 2019 je načrtovan odkup več zemljišč, ki so pogoj za prostorsko
umeščanje in izvedbo investicij ter za urbanistično načrtovanje oziroma pripravo prostorskih
dokumentacij.

Podpora gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu
Ukrepi, kot so proaktivno prostorsko načrtovanje, komunalno opremljanje, zagotavljanje
razpisnih sredstev za razvoj gospodarstva, skrb za ugled občine kot celote in prijazen odnos
do vseh deležnikov prostora, močno vplivajo na razvoj podjetij in obrtnikov. Možnosti za
poslovno gradnjo je v občini Sevnica v okviru sprejetih prostorskih načrtov kar precej, med
njimi poslovne cone pri HE Boštanj, na Savski cesti, na Radni, v Krmelju, na Blanci. Površine
so povečini v zasebni lasti, le območje poslovne cone Blanca, za katero je sprejet OPPN, je v
lasti občine. Investitorjem sledimo s sprejemanju prostorskih načrtov in komunalnim
opremljanjem, kjer je za to izražen interes, saj je gospodarska razvitost poleg urejenega okolja,
dobrega standarda delovanja javnih služb in splošnega socialnega ugodja eden ključnih
temeljev kakovosti življenja občanov. Sevniška podjetja v svetu krepijo svojo prepoznavnost
in so vse bolj zanimiva tudi mladim.
Občina Sevnica štipendira deficitarne poklice. V zadnjih letih je aktiven del Posavske
štipendijske sheme s sofinciranjem deleža štipendij za poklice, ki jih sevniška podjetja najbolj
potrebujejo. Iz proračuna Občina Sevnica kot prevladujoče podeželska občina vsako leto
zagotavlja štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Finančna pomoč se namenja
izobraževanju rednih dijakov in študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki
bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Sistemska sredstva so preko javnega razpisa na letni ravni zagotovljena za razvoj kmetijstva
kot pomembne gospodarske dejavnosti. Primer dobre prakse je področje oskrbe z lokalno
pridelano hrano v javnih zavodih, podpora se odraža z ureditvami tržnice in drugimi ukrepi, kot
so posamezni projekti; v lanskem letu denimo »Najboljša riba je posavska riba« in »Trajnostni
razvoj Lisce za zdravo Posavje«. Ukrepi se prepletajo v celoto za dosego ciljev trajnosti,
vključevanja vseh generacij, spoštovanja do tradicije in narave.
Vse pomembnejša gospodarska panoga v Sevnici kot v novi, razvijajoči se destinaciji, je
turizem. Turizem je kompleksna dejavnost, ki se navezuje na druge dejavnosti – kmetijstvo,
kulturno dediščino, naravno bogastvo. Lokalna skupnost aktivno izvaja podporne ukrepe
(urejanje infrastrukture, objektov, parkirišč za avtodome, promocijski ukrepi), eden od njih je
tudi priprava Strategije razvoja turizma za naslednje petletno obdobje v sodelovanju med
Občino Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteto za turizem. Lokalna skupnost izvaja podporne
ukrepe, ne pa tudi tržne dejavnosti same, zato je želja, da ponudniki v razvoju turizma
prepoznajo in razvijajo čim več možnosti.

S prejetim srebrnim znakom Slovenija Green Destination je bila Sevnica v letu 2018
prepoznana kot turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazna destinacija, kar prav tako
kaže na dober trend razvoja te panoge, je pa možnosti za razvoj še veliko.

Skrb za zdravstveno varstvo in socialo, družbeno življenje
Trajna skrb lokalne skupnosti je skrb za javno zdravje. Zdravstveni dom Sevnica z rednimi
posodobitvami nadgrajuje standard javnega zdravstvenega varstva, pri čemer je dobro tudi
sodelovanje z lokalno skupnostjo. Sodobno urejena in modernizirana je tudi Lekarna Sevnica.
Z ustreznim podpornim okoljem, ki omogoča dlje aktivnim občanom ustrezno življenje in
delovanje, iščemo rešitve za odgovore na problematiko starajoče se družbe kot posledice
razvojno-civilizacijskih sprememb načina življenja (prostorske možnosti za gradnjo doma
upokojencev v Sevnici, zagotavljanje storitve Pomoč družini na domu, Sopotniki D).
Skrb za družbeno življenje in socialno kohezivnost je vsekakor ena od prioritet lokalne
skupnosti. Z vsakoletnimi razpisi je trajna občinska sistemska proračunska podpora ljubiteljski
in prostovoljni dejavnosti. Društva imajo društva dobre, lepo vzdrževane in zadostne
prostorske pogoje za delovanje in ustvarjanje.
Že drugo leto zapored je Sevnica v letu 2018 pridobila priznanje »Prostovoljstvu prijazno
mesto«, kar je priznanje vsem, ki svoj prosti čas vlagajo v bogat mozaik družbenega utripa.

***
Verjamemo, da bomo – poleg ključnih izpostavljenih – tudi v letu 2019 v občinskem
proračunu ter finančnih in poslovnih načrtih vseh proračunskih uporabnikov oblikovali
vzdržne in realne rešitve za celotno proračunsko in poslovno leto.
Predlog proračuna glede na znane finančne okvirje znaša okrog 17,4 milijona evrov. Cilj
proračuna je zagotavljanje dobrega standarda javne infrastrukture in programov javnih služb
na področjih predšolskega in šolskega varstva, zdravstva in sociale, cestne in komunalne
infrastrukture za potrebe občanov in gospodarstva. Vključena je podpora kmetijstvu in turizmu,
vzdrževanje številnih javnih objektov, omogočanje društvenega udejstvovanja.
Prosta investicijska sredstva se poleg več projektov s področij cestne, komunalne in družbene
infrastrukture namenjajo tudi za odkup zemljišč za nadaljnje umeščanje projektov in prostorsko
načrtovanje.
Osrednji cilj predloga proračuna je vključevanje vseh aktivnosti, ki jih občina izvaja za
zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. Ob izvajanju rednih zakonskih
nalog je ključna tudi razvojna in investicijska naravnanost, ob upoštevanju finančne vzdržnosti,
politike države do občin in širših makroekonomskih kazalcev.

