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November – praznični mesec občine Sevnica
V novembru sevniška občina praznuje občinski praznik. Vsako leto se ob enakem času zazremo
v minulo enoletno obdobje ter se spomnimo večjih dogodkov, prelomnic in pridobitev.
Družabno dogajanje bo bogatilo blizu 60 dogodkov v organizaciji občine, krajevnih skupnosti,
podjetij in ustanov, društev in posameznikov, med njimi: odprtja investicij, kulturni, športni in
turistični dogodki, obeležitve obletnic ustanov in društev, dnevi odprtih vrat, pa tudi dogodki z
dobrodelno in izobraževalno noto.
V prvi vrsti moramo prijetnost domačega okolja vsakodnevno občutiti vsi, ki tukaj živimo. Le
tako lahko upravičeno verjamemo ocenam drugih. S prejetim srebrnim znakom Slovenija Green
Destination je bila Sevnica letos prepoznana kot turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom
prijazna destinacija. Za soustvarjanje pozitivne kolektivne energije pa so vsakodnevno zaslužni
vsi, ki svoj čas namenjajo v skupno dobro. Že drugo leto zapored je Sevnica pridobila priznanje
»Prostovoljstvu prijazno mesto«.
Poleg rednega dela, ki zagotavlja kakovostno in varno vsakodnevno bivanje, je za razvoj občine
in njenih krajev ključna investicijska naravnanost. Ta se oblikuje in vsebinsko spreminja
obdobno, glede na zaznane in izražene potrebe prostora. V nadaljevanju so povzeti ključni
mejniki in ureditve, ki so v preteklem letu prispevale k boljšemu in bolj kakovostnemu življenju
v občini Sevnica.

Razvoj prometne infrastrukture
Največji projekt na državni cestni mreži je bila obnova nadvoza v Šmarju, s čimer je bistveno
izboljšan, pa tudi olepšan osrednji cestni dostop do mesta Sevnica. Pešci lahko varno
uporabljajo pločnik, omejitve za tovorni promet glede nosilnosti ni več. Z Direkcijo Republike
Slovenije za infrastrukturo je podpisan sporazum, da Občina Sevnica v uporabo prevzame
ohranjene temelje nadomestnega mostu, s ciljem, da se od rondoja pri trgovini Lidl preko
nadvoza do rondoja v Šmarju vzpostavi tudi kolesarska pot. Na mreži državnih cest je bil
obnovljen odsek državne ceste na relaciji Impoljca–Zavratec.
Občina Sevnica in krajevne skupnosti skozi vse leto skrbijo za ustreznost lokalne cestne mreže.
Eden večjih projektov je bila celovita sanacija Kladnikove ulice v Sevnici z obnovo komunalnih
vodov in cestišča. Sanacijska dela so potekala na odseku lokalne ceste proti Lisci, z namenom
ureditve boljšega dostopa do ene osrednjih in vsakodnevno obiskanih turističnih točk v občini.
Iz razlogov razgibanosti in zahtevnosti terena so sanacije plazov nujna stalnica in vsakoletno
opravilo. Novo podobo ima cestna povezava v Trnovcu. Ustrezno je bil na tem območju saniran
plaz in ob tem urejeno cestišče.

Stran

Ustrezno prometno varnost zagotavljajo urejeni hodniki za pešce. Zaključena je izgradnja
pločnika z rekonstrukcijo križišča v Rovišču pri Studencu. Pločnik je urejen tudi v kraju Gabrijele.

2

Obnovljenih je tudi več drugih odsekov cest, med njimi v kraju Polutka v krajevni skupnosti
Blanca, pa odsek lokalne ceste Kladje–Krajna Brda, na relaciji od vasi Stranje proti Mrzli Planini,
odsek proti Konjskem, cesta na Radno.

Od priključka za Šentjur na Polju do Brega je zgrajena nova povezovalna pot. V sodelovanju s
Slovenskimi železnicami ima novo podobo parkirišče pri železniški postaji na Bregu. Novo, varno
in pregledno bo po izvedenih ureditvah križišče v Pijavicah. Zaključena je prenova križišča z
razširitvami ceste na Velikem Cirniku, pa tudi asfaltacija križišča s spremljajočimi ureditvami v
kraju Hinje.
Skrb občine je usmerjena tudi v urejenost avtobusnih postajališč, letos z novimi na Jablanici, na
Radni, v Lisičjih jamah in v kraju Požarče. Pri sevniški šoli voznike na prisotnost otrok na cestah
opozarjajo nove talne označbe, namenjene umirjanju prometa. K umiranju prometa
pripomorejo tudi prikazovalniki hitrosti; skupno so v sevniški občini postavljeni štirje.
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: gre za idejo posodobitve
območja železniške postaje, avtobusne postaje in parkirišč v novo sodobno mestno jedro z
integracijo vseh oblik prometa, pri čemer bo potrebno širše sodelovanje vseh institucij s
področja urejanja državne cestne in železniške prometne infrastrukture.

Razvoj komunalne infrastrukture
Zagotavljanje zdravega bivanjskega okolja ni osredotočeno zgolj na ljudi, temveč vključuje
celovito skrb za okolje kot temeljno dobrino. Za nemoteno vsakodnevno življenje in delovanje
občanov in gospodarstva je visokega pomena kakovostno izvajanje komunalnih dejavnosti
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Med tako imenovane obvezne gospodarske javne službe sodijo: oskrba s pitno vodo, ravnanje z
odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebne in pokopališke storitve, javna snaga,
urejanje javnih površin in vzdrževanje občinskih cest. Ne glede na letni čas je skrb za urejenost
okolja ena od prioritet, ki na eni strani zagotavlja prijetno bivanje občanov, hkrati pa je ogledalo
občine kot celote.

Stran

Pred leti je bila pripravljena strategija vodooskrbe za celotno občino in v skladu s to strategijo je
bilo izvedenih več projektov ureditve primarne mreže vodooskrbnih sistemov na levem in
desnem bregu reke Save. Za prihodnje obdobje je v pripravi 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.

3

Na območju občine Sevnica je evidentiranih več kot 210 vodovodnih sistemov, od tega je 54
javnih vodovodov, ki pa s pitno vodo oskrbujejo tri četrtine prebivalstva. Občina Sevnica redno
sledi potrebam po priključevanju, in tako se je tudi letos izvajalo povezovanje 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.

V pretekli evropski finančni perspektivi je bila urejena glavnina primarne komunalne
infrastrukture: poleg vodovodnih sistemov in optičnega omrežja tudi kanalizacijski sistemi in
čistilne naprave. Vsako leto je iz kvote proračunskih sredstev izveden razpis za vgradnjo malih
hišnih čistilnih naprav. Večja ureditvena dela na tem področju so letos 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 nadaljevanju bo sledila priprava projektne dokumentacije za ureditev odvajanja
in čiščenja odpadnih voda za naselje Šentjanž.

Prostorsko načrtovanje in spodbude gospodarskemu razvoju
Kako o rabi prostora razmišljati širše in razvojno, upoštevajoč številne potrebe, odgovarja
občinski prostorski načrt, ki v tem letu doživel druge spremembe in dopolnitve. Po sprejemu je
občina pričela z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev, da aktualno sledi
potrebam stanovanjskih in poslovnih gradenj.
Seznam 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),
OPPN za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (pridobljena vsa končna mnenja, sledi
sprejem odloka), spremembe in dopolnitve OLN Drožanjska cesta, OPPN za stanovanjsko
sosesko Dolenji Boštanj – zahod (zasebna pobuda – v teku je pridobivanje prvih mnenj),
spremembe in dopolnitve OLN za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (pridobivanje prvih
mnenj), OPPN za gradnjo kmetijskih objektov (zasebna pobuda – čakamo na gradivo za izdajo
prvih mnenj), spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta IC INES (zasebna pobuda, čakamo
na gradivo za izdajo prvih mnenj).
Poleg je Občina Sevnica v postopku priprave Strokovnih podlag za območje OPPN Poslovna cona
Radna (zasebna pobuda) in izdelave idejne rešitve za ureditev območja starega jedra Boštanja.
Gospodarska razvitost je poleg urejenega okolja, dobrega standarda delovanja javnih služb in
splošnega socialnega ugodja eden ključnih temeljev kakovosti življenja občanov. Vzvodi v smislu
zagotavljanja javne podpore razvoju gospodarstva so večinoma v domeni države oziroma
državnih služb, gotovo pa smo tudi lokalne skupnosti tiste, ki skrbimo za skladen in uravnotežen
razvoj vseh dejavnosti v prostoru – tudi gospodarstva kot nosilca delovnih mest.

Stran
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Ukrepi, kot so prostorsko načrtovanje, komunalno opremljanje, sistemski razpisni proračunski
viri in tudi skrb za ugled občine kot celote in prijazen odnos do vseh deležnikov prostora, močno
vplivajo na razvoj podjetij in obrtnikov.

Objekti družbenih dejavnosti
Velik poudarek dela je bil namenjen področju družbenih dejavnosti – ustvarjanju kakovostnih
pogojev za bivanje in življenje občana v vseh življenjskih obdobjih. V zadnjem obdobju so bile
na področju vzgoje in izobraževanja izvedene številne investicije, ki omogočajo kakovostno
izvedbo programov, tudi letos.
Obnovljena je mala telovadnica pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. V Osnovni šoli Milana
Majcna Šentjanž se je v zadnjih letih zvrstilo več investicij, pomembnih za celoten kraj.
Prihajajoča nova pridobitev je izgradnja in oprema nove kuhinje, katere izvedba se je pričela po
podpisu v mesecu maju, dela pa bodo zaključena v kratkem. Sevniška in boštanjska šola imata
novi zunanji naravoslovni učilnici. Zvrstile so se razne druge manjše ureditve in dopolnitve.
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: vrtec Ciciban
Sevnica z enotami Kekec v Sevnici ter pri osnovnih šolah Boštanj, Loka pri Zidanem Mostu in
Studenec ter vrtci pri osnovnih šolah Krmelj, Milana Majcna Šentjanž in Blanca. V vrtcih je 724
otrok v 40 oddelkih.
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 odstotek sedaj
znaša blizu 85 odstotkov. Nacionalni cilj deleža v vrtce vključenih otrok je od 90 do 95 odstotkov;
ocenjujemo, da bo ta v sevniški občini dosežen v nekaj letih. Prostorskim potrebam, ki so
posledica iz leta v leto višje vključenosti otrok v vrtce, se je Občina Sevnica v zadnjih letih
intenzivno prilagajala z investicijami in odpiranjem novih oddelkov. Izhajajoč iz podatkov o stalni
rasti deleža vključenih otrok v vrtce bo potrebno še naprej zagotavljati dodatne prostore
predšolskega varstva. Zelo pomembno je tudi, da so objekti dobro izkoriščeni in oddelki
optimalno napolnjeni, saj je le tako mogoče vzdrževati sprejemljivo ceno tako za starše kot tudi
za občinski proračun.
Dobro utečen je sistem šolskih prevozov, primer dobre prakse pa je sevniška občina tudi na
področju oskrbe z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih.
Za vse šole in vrtce občina izvaja javna naročila za dobavo hrane že od leta 2013, z ustreznim
usklajevanjem ponudbe in povpraševanja pa ji uspeva v celoti izkoristiti 20-odstotno kvoto, ki
jo je po zakonodaji možno izločiti in postopkov javnih naročil. To kaže, da je več kot smiselno ta
odstotek v zakonodaji povečati in tako še krepiti možnosti lokalne samooskrbe.

Urejanje drugih javnih objektov

Stran

Upravljavec, Javni zavod KŠTM Sevnica, je opravil celovito sanacijo odra, obnovo parketa in
vhodnih vrat v Kulturni dvorani Sevnica. Obnovljena je tudi kulturna dvorana v Tržišču.
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V zimskem času je v Tončkovem domu na Lisci intenzivno potekala prenova spodnjih prostorov
v novo naravoslovno učilnico. Odprtje nove pridobitve je potekalo poleti, kot zaključek prvega
raziskovalnega tabora za mlade, ki so pripravili številne izvirne ideje za nadaljnji razvoj Lisce.

Ohranjanje prič materialnih, duhovnih in kulturnih razmer preteklosti je bil temeljni cilj obnove
Kovačeve hiše, pri čemer so poleg Občine Sevnica in Škofije Novo mesto dejavno sodelovali tudi
Župnija Studenec, Krajevna skupnost Primož, Kulturno turistično društvo Primož in Posavski
muzej Brežice.
V sodelovanju med krajevno skupnostjo Boštanj in Komunalo se izvaja izvedena prenova mrliške
vežice z dograditvijo zunanjih površin. Komunala Sevnica je izvedla energetsko sanacijo objekta
z ureditvijo zunanjega dela fasade, preurejena je okolica objekta. V spodnjem delu bo društvom,
organizacijam in podjetjem za izvedbo izobraževanj namenjena sodobna predavalnica.
Za ustrezno upravno poslovanje lokalne skupnosti mora biti poskrbljeno tudi za arhiv številnih
dokumentov, povezanih z delom občine in vseh krajevnih skupnosti, in sicer je bilo to letos
zagotovljeno v objektu Clann v Loki pri Zidanem Mostu.

Nadgradnja športne infrastrukture
Športna igrišča so v vsakem kraju dobrodošla kot večnamenska infrastruktura, ki jo uporabljajo
tako šole kot krajani, pa ne samo za športno udejstvovanje, ampak tudi za druženje. V naši
občini je več kot 50 večjih in manjših športnih površin.
V Drožanjski ulici v Sevnici je bilo letos 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.
V letošnjem letu je potekala izvedba stabilizacije zelo zahtevnega terena z ureditvijo stadionske
ploščadi oziroma ravnine, na kateri bo potekala ureditev 400-metrske atletske steze in
nogometnega igrišča v sredini ter ostalih športnih objektov. V teku je priprava in usklajevanje
dokumentacije za celovito obnovo sevniškega bazena.

Podpora mladim
Mladi v Sevnici cilje uresničujejo preko različnih programov; kulturnih, športnih, mladinskih,
turističnih. Aktivno pomoč pri črtanju karierne poti lokalna skupnost nudi preko zagotavljanja
štipendij.
Občinske štipendije za deficitarne poklice so podeljene z namenom zagotavljanja ustreznega
kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in
področja izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
V okviru razpisa za podporo razvoju kmetijstva občina del proračunskih sredstev namenja
štipendiranju bodočih prevzemnikov kmetij. Kmetijske štipendije so finančna pomoč pri
izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki bodo
po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.

Stran
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V okviru Posavske štipendijske sheme Občina Sevnica financira tudi nadarjene dijake in študente
s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.

Zdravstveno varstvo in sociala, skrb za šibkejše
Skrb za javno zdravje je kompleksna in trajna skrb, ki jo skupaj udejanjamo različne institucije.
Ključni akter primarne skrbi za zdravje je Zdravstveni dom Sevnica, ki z vsakoletnimi
posodobitvami in uvajanjem novosti nadgrajuje in izboljšuje standard javnega zdravstvenega
varstva. Sodelovanje z občino je vseskozi dobro in učinkovito.
Letos je bila uspešna prijava na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa
motornega vozila za urgentnega zdravnika, ki bo v tem mesecu tudi dobavljeno.
Tendenca celotne države je problematika starajoče se družbe, ki je posledica razvojnocivilizacijskih sprememb načina življenja. Temu se Občina Sevnica prilagaja z ustreznim
podpornim okoljem, ki omogoča dlje aktivnim občanom ustrezno življenje in delovanje.
Poleg urejenega sistema domskega varstva in instrumenta Pomoč na domu, ki jo izvaja Center
za socialno delo Sevnica na podlagi koncesijske pogodbe z Občino Sevnica, se venomer išče še
druge načine in vzvode. Deluje bivalna enota za socialno šibkejše na Kvedrovi cesti v Sevnici, na
območju občine je vzpostavljen sistem brezplačnih prevozov za starejše preko programa
Sopotniki.
V fondu neprofitnih stanovanj 141 stanovanj povečini v Sevnici, pa tudi v Krmelju, v Tržišču in
na Blanci. Na osnovi sklenjene pogodbe o upravljanju in vzdrževanju stanovanj v lasti občine
Sevnica dela izvaja podjetje Terca d.o.o. Šentrupert, ki je upravnik občinskih stanovanj. Stanje
stanovanj je dobro, Občina Sevnica je bila tudi aktivni udeleženec energetske prenove
posameznih večstanovanjskih objektov.
V pripravi je razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki bo objavljen konec novembra.

Društveno in družabno življenje, razvoj turizma
Društva so temelj družbene vitalnosti. Trajna je občinska sistemska proračunska podpora
ljubiteljski in prostovoljni dejavnosti; izvedeni so bili vsi javni razpisi za dodeljevanja nepovratnih
sredstev. Društva imajo društva dobre, lepo vzdrževane in zadostne prostorske pogoje za
delovanje in ustvarjanje.
Vse pomembnejša panoga v Sevnici kot v novi, razvijajoči se turistični destinaciji, postaja
turizem. V sodelovanju med Občino, KŠTM Sevnica in Fakulteto za turizem se zaključuje priprava
Strategije razvoja turizma za naslednje petletno obdobje. Trend razvoja turizma v zadnjih letih
je zelo dober in zelo hitro so se tudi sevniški turistični ponudniki prilagodili spremenjenim
potrebam in željam na trgu. Zelo dober odziv prinašajo postajališča za avtodome; v načrtu za
prihodnje leto je ureditev postajališča na Lisci in pri Srednji šoli Sevnica.

Stran

Z vizijo trajnostnega razvoja se povezujeta tudi aktualna projekta tako imenovanih mehkejših
vsebin: Najboljša riba je Posavska riba in Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. Oba imata
učinke v razvoju infrastrukture predvsem za izobraževalne in turistično-promocijske namene.
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Svetovni turizem se ne razvija več zgolj v smeri množičnega turizma in velikih turističnih
destinacij, pač pa v smeri sonaravnega, trajnostnega, razpršenega turizma, kamor sodi sevniška
turistična ponudba z gradom, reko Savo, pohodništvom po urejenih poteh, vinskim in
kulinaričnim turizmom.

