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ZAPISNIK
33. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 21.09.2022, ob 15.30 uri,
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta:
Beci Božidar, Grubenšek Miran, Imperl Matej, Janc Janoš, Jekoš Mojca, Karlovšek Brigita,
Knez Vincenc, Korene Gregor, Kostrevc Rado, Kramžar Danica, Kukec Janez, Lisec Tomaž,
Ločičnik Marjan, Mrgole Aleš, Novšak Tanja, Orešnik Ivan, Petančič Rok, Pompe Darja, Šerjak
Janez, Zupanc Gorazd, Žičkar Stanislava
Odsotni člani občinskega sveta: Groboljšek Božidar, Jazbec Majda, Pipan Franc, Sitar Vincenc
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
• Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
• Roman Strlekar, vodja Splošne službe
• mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
• Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
• Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
• Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
• Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
• Neža Nemec, višja svetovalka Splošne službe
Poročevalci:
• mag. Irena Hočevar, ACER d.o.o.
• Silvija Umek Toth, SAVAPROJEKT d.d.
• Tadej Koštomaj, LEAD Krško

Prisotni predstavniki medijev:
Smilja Radi, Posavski obzornik
Župan odpre 33. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 20 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.

Župan predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu s tem, da se 4. točka - Predlog šestih
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 6) in
Okoljsko poročilo, 9. točka - Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij
omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica in 10. točka - Predlog Odloka o
spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, obravnavajo po
skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 33. redne seje, s tem da
se 4., 9. in 10. točka dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Sprejet dnevni red je sledeč:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 33. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 32. redne seje občinskega sveta z dne, 22. 6.
2022
Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje, ki je potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1.
in 2. 9. 2022
Predlog šestih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica
(SD OPN 6) in Okoljsko poročilo - skrajšani postopek
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat ekonomike - druga obravnava
Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica
Predlog Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe Občine
Sevnica
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica za leto 2022 na dan 30. 6. 2022
Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami
in vrtci v Občini Sevnica - skrajšani postopek
Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica skrajšani postopek
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2022
Ukinitev statusa javnega dobra ter predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 32. redne seje občinskega sveta
z dne 26. 6. 2022
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 32. redne seje občinskega sveta z dne
26. 6. 2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 32. redne seje občinskega
sveta z dne 26. 6. 2022.

Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje, ki je potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1.
in 2. 9. 2022
Župan pojasni, da je dopisna seja potekala zaradi potrditve mandata novi članici Občinskega
sveta Občine Sevnica, Jekoš Mojci, hkrati pa je bilo potrjeno tudi novo članstvo v Odboru za
okolje in prostor. Član odbora je postal Gorazd Zupanc. Vodenje odbora je prevzel Vincenc
Knez.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam.

Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 4. dopisne seje občinskega
sveta, ki je potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Ad4
Predlog šestih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica (SD OPN 6) in Okoljsko poročilo – skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Po sprejetem sklepu konec maja 2018 je pričel teči postopek za pripravo šestih sprememb in
dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Za pričetek postopka je bila na Občino Sevnica podana pobuda zasebnega investitorja in
lastnika zemljišč, ki tudi financira celoten postopek priprave sprememb in dopolnitev
prostorskega akta. Izdelovalec SD OPN 6 je podjetje ACER d.o.o. iz Novega mesta.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na lokacijo kamnoloma Červivec v Krajevni skupnosti
Primož in sicer gre za širitev kamnoloma.
Pristojno ministrstvo je pri postopku zahtevalo pripravo oziroma izvedbo celovite presoje
vplivov na okolje, zato je postopek trajal dlje časa.
Javna razgrnitev je potekala od 21. decembra 2021 do 20. januarja 2022. Javna obravnava je
potekala 19. januarja 2022 na sedežu Krajevne skupnosti Primož. V času javne razgrnitve in
obravnave ni bilo podanih pripomb.
Konec avgusta je bila pridobljena odločba Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti
vplivov na okolje in varovana območja. S tem je bila pridobljena vsa dokumentacija, ki je
potrebna za potrditev tega prostorskega akta.
mag. Irena Hočevar, ACER d.o.o
Predmet sprememb je širitev kamnoloma in uskladitev prostorskega akta z dvema lokacijskima
preveritvama, ki sta bili sprejeti med potekom tega postopka.
Izhodišča za pripravo sprememb je podal predlagatelj sprememb. Na lokaciji širitve je prisotno
rastišče Navadnega kosmatinca in drugih zavarovanih rastlin, zato je bil izveden geološkogozdarski elaborat. Izvedena je bila tudi preveritev nivoja podzemne vode, ker se s širitvijo
kamnoloma delno posega na načrtovano vodovarstveno območje. Poleg teh strokovnih podlag
je bilo pri pripravi prostorskega akta potrebno upoštevati tudi usmeritve državnih prostorskih
aktov.
Postopek priprave je bil relativno dolgotrajen, predvsem zaradi večkratnih usklajevanj z
Zavodom za varstvo narave.
Tekom spremembe je bila pred tem že opravljena sprememba SD OPN 3, s čimer se je
zamenjala osnova za pripravo SD OPN 6, kar je dodatno podaljšalo postopek priprave.
Spreminja se namenska raba prostora in sicer proti severu in proti vzhodu se širi območje
kamnoloma. Predvidena je tudi širitev in prestavitev ceste na zahodnem delu območja.
Skladno s pogoji Zavoda za varstvo narave so določeni ukrepi za vzdrževanje naravnega
habitata oziroma rastišča Navadnega kosmatinca.
Po sprejemu akta bo lahko pobudnik pristopil k pridobivanju dokumentacije za koncesijo za
širitev kamnoloma.

Pred pričetkom del je potreben tudi podpis pogodbe med investitorjem, Zavodom za varstvo
narave in Občino Sevnica, v okviru katere bodo jasno opredeljene pristojnosti, obveznosti in
aktivnosti za ohranitev rastišča Navadnega kosmatinca.
Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 6 in okoljsko poročilo, nanj nima pripomb in
občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in okoljsko poročilo obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 6 in Okoljsko poročilo
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad5
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat ekonomike - druga
obravnava
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Občina Sevnica je na podlagi izkazanih razvojnih potreb deležnikov družbenih dejavnosti
pričela s postopkom priprave tega prostorskega akta. Gre za območje zahodno od obstoječe
stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti, kamor bo umeščena nova stanovanjska soseska,
v sklopu katere so predvidene eno, dvo in večstanovanjske stavbe, nove nastanitvene
kapacitete institucionalnega varstva za različne ciljne skupine starejših občanov, storitvene
dejavnosti, prostor za potrebe druženja in preživljanje prostega časa in ureditev pripadajoče
prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Izvedenih je bilo veliko strokovnih podlag, med njimi geološko-geomehanske raziskave,
hidrološke raziskave, arheološke raziskave in idejna zasnova elektrifikacije. Celovita presoja
vpliva na okolje ni bila potrebna.
Javna razgrnitev je potekala od 22. marca do 21. aprila 2022, javna obravnava je bila 13. aprila
2022. V času javne razgrnitve in obravnave ni bilo podanih pripomb zainteresirane javnosti.
V poletnih mesecih so bila pridobljena vsa mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so pogoj za
sprejem tega prostorskega akta.

Silvija Umek Toth, SAVAPROJEKT d.d.
Začetek postopka je stekel v letu 2019. Potencialni investitorji bodo lahko načrtovali svoje
investicijske namere za objekte družbenih dejavnosti.
Kot je bilo že povedano, je bilo izvedenih veliko strokovnih podlag, med njimi so
najpomembnejše geološko-geomehanske in hidrološke raziskave.
Na javnem posvetu so bili prisotni predstavniki stanovanjske soseske na Drožanjski, ki so
podali pobude glede opredelitve gostote poselitve, izrazili so tudi skrb glede plazenja in
zamakanja terena. Pripombe krajanov so bile pri pripravi prostorskega akta upoštevane.
Na območju poteka geološka prelomnica, kjer ni predvidena gradnja, temveč zelene površine.
Predvidena je izvedba zadrževalnikov padavinskih voda in izvedba transformatorske postaje.

Predviden je ločen sistem odvodnjavanja, fekalne vode se speljejo v obstoječe omrežje in nato
v čistilno napravo. Čista voda se bo zbirala v rezervoarje za deževnico, viški bodo preko
kanalizacijskega omrežja speljane v Drožanjski potok.
Območje bo opremljeno z javnim vodovodnim omrežjem, izvedeno bo javno hidrantno omrežje
in nova transformatorska postaja, ki se bo napajala iz obstoječe, ki se nahaja v stanovanjski
soseski na Drožanjski. Izvedeno bo telekomunikacijsko in plinovodno omrežje ter ekološki
otoki.
Elaborat ekonomike je sestavni del prostorskega akta, ki je bil predstavljen v okviru prvega
branja. Dodana je postavka ureditve makadamskega vozišča. Na JV delu je bila izločena ena
lokacija za gradnjo, v bližini geološke prelomnice je bila ukinjena gradbena parcela, obstoječa
vzdrževalna pot pa bo uporabljena za vzdrževanje in dostop do gradbenih parcel.
Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Predlog Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in
Elaborat ekonomike, nanju nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in
elaborat ekonomike obravnava v drugi obravnavi.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat
ekonomike.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad6
Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Lokalni energetski koncept občine je dolgoročni načrt razvoja lokalne skupnosti na področju
ravnanja z energijo in odnosa do okolja. Je podlaga za izvajanja lokalne energetske in okoljske
politike. Zadnji tovrstni dokument je bil za Občino Sevnica pripravljen v letu 2012.
Skladno z Energetskim zakonom je lokalna skupnost zavezana k sprejemu novega lokalnega
energetskega koncepta na vsakih deset let.
Za pripravo dokumenta je bila ustvarjena delovna skupina na Občini Sevnica, ki je aktivno
sodelovala tako s pripravljavci dokumenta kot z javnostjo.
Tadej Koštomaj, LEAD Krško
Veljavnost novega dokumenta je 10 let, temu časovnemu obdobju so prilagojeni tudi
predvideni ukrepi.
V občini Sevnica kot energent za ogrevanje v zasebnih objektih prevladuje lesna biomasa.
Javni objekti se večinoma ogrevajo na zemeljski plin in lesno biomaso. V pripravi podatkov za
analizo so sodelovala tudi domača podjetja – skupna raba energije anketiranih podjetij znaša
okoli 8.000 megavatnih ur, združeno za tehnološke procese in ogrevanje.

Raba energije za javno razsvetljavo ne presega dopustnih vrednosti.
Veliko energije se porabi v prometu – za šolske prevoze.
Priporočila: opredeljeni predlogi za zmanjšanje rabe fosilnih goriv, vgradnja energetsko
učinkovitih ogrevalnih naprav, energetska prenova stavb in osveščanje občanov. V javnih
stavbah je priporočilo povečanje obnovljivih virov energije, za podjetja je priporočilo
posodobitve poslovnih procesov in preučitev rabe odpadne toplote. Za javno infrastrukturo je
priporočilo širitev mreže električnih polnilnic za vozila, uvedba javnega prevoza na električni
pogon in spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine
Sevnica in občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Ivan Orešnik, Božidar Beci, Tanja Novšak
Izpostavljeno je bilo vprašanje reševanja energetske draginje za objekte v lasti Občine Sevnica
in za objekte v lasti institucij, katerih ustanoviteljica je. Pojasnjeno je bilo, da je Občina Sevnica
v okviru Skupnosti občin Slovenije pristopila k javnemu naročilu s fiksno ceno, pogodba pa
poteče naslednje leto. Aktivno se vključuje tudi v pogajanja za naslednji skupinski nakup.
Občina Sevnica je hkrati ocenila potreben dvig zaloge nafte oziroma pogonskih goriv, kar je
pomembno predvsem v primeru izpadov električne energije. Z agregati je mogoče zagotavljati
energijo za kritično infrastrukturo za nekaj dni.
Izpostavljena je bila možnost ugašanja javne razsvetljave ponoči. Pojasnjeno je bilo, da je to
skladno z odlokom možno, vendar si občani želijo osvetljenih ulic, saj to predstavlja tudi
določeno raven varnosti. V preteklosti je bilo veliko finančnih sredstev vloženih v varčnost
javne razsvetljave, s čimer se je občutno zmanjšala poraba energije in svetlobno
onesnaževanje.
Nadalje je bilo izpostavljeno, da mora lokalna skupnost priskočiti na pomoč gospodarstvu, ki
zaradi negotovosti na trgu ne more sklepati pogodb za nakup energije za prihodnje leto.
Pojasnjeno je bilo, da Občina Sevnica aktivno spremlja dogajanje, ima pa pri blaženju
energetske draginje in ukrepov primarno vlogo država, ki je nosilec ureditve energetskega trga.
Izpostavljeno je bilo tudi, da nekatera domača podjetja že pristopajo k ukrepom za zmanjšanje
porabe energije, kot so delo od doma in združevanje pisarn za optimizacijo ogrevanja.
Druge razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Lokalni energetski koncept Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad7
Predlog Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe Občine
Sevnica

Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Občina Sevnica je v letu 2021 pristopila h Konvenciji županov za podnebne spremembe in
energijo. Občinski svet Občine Sevnica je na 25. redni seji pooblastil župana, da nadaljuje
aktivnosti. S pristopom h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo se je Občina
Sevnica zavezala k izdelavi Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe.
Gre za načrt, ki analizira trenutno energijsko in podnebno stanje v skupnosti, analizira grožnje
podnebnih sprememb in navaja ukrepe za omejevanja obsega podnebnih sprememb. Akcijski
načrt izhaja iz ukrepov lokalnega energetskega koncepta.
Tadej Koštomaj, LEAD Krško
Akcijski načrt je pripravljen skladno z zavezo Evropske komisije, da bo do leta 2030 zmanjšala
emisije toplogrednih plinov za 40 % in tako omilila posledice globalnega segrevanja. Dokument
vključuje predvidene ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v lokalnem prostoru.

Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Akcijskega načrta za trajnostno energijo in
podnebne spremembe (SECAP – Sustainable Energy and Climate Change) Občine Sevnica
in občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Akcijski načrt za trajnostno energijo in
podnebne spremembe občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad8
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica za leto 2022 na dan 30. 6. 2022
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Dinamika izvrševanja proračuna je pod vtisom tekočega dela v prvem polletju. Spreminjanje
cen energentov in na gradbenem trgu se odražajo v nekaterih postavkah. To tudi precej vpliva
na dinamiko dela in izbore izvajalcev, saj so cene visoke, odziv izvajalcev na javna naročila pa
dokaj nizek. Kljub temu pa izvajanje proračuna teče skladno z načrti in skladno z odgovornim
ravnanjem.
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
Poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2022 na dan 30. junij je bilo podano 26. julija. Gre za
tehnični dokument z realiziranimi postavkami, obrazložitve pa so zelo vsebinski dokument iz
katerega je mogoče razbrati stanje po posameznih projektih.
Dinamika izvrševanja poročila je enaka kot vsako leto. Prva polovica leta izvajanja proračuna
je usmerjena v izvajanje obveznih nalog in razpisov, druga polovica leta pa bo usmerjena v
investicijski del.
Proračunski prihodki ostajajo na načrtovani ravni, pri pridobivanju sredstev iz državnega in
evropskega fonda ni sprememb.

V ustrezni finančni kondiciji so tudi vsi javni zavodi in podjetje, katerih ustanoviteljica je Občina
Sevnica.
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
V tem času je bilo izvedenih največ aktivnosti za pridobitev kredita, s katerim bo omogočeno
financiranje vseh projektov zaradi dviga cen. Soglasje Ministrstva za finance je pridobljeno.
Tako pri Občini Sevnica kot tudi pri vseh posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikih
je likvidnost pozitivna.
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun
Odbor za finance in proračun se je seznanil s predlaganim poročilom o izvajanju proračuna
Občine Sevnica v prvi polovici leta 2022 in predlagam občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.

Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Sevnica v prvem polletju leta 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad9
Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred
šolami in vrtci v Občini Sevnica - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
S ciljem zagotavljanja ustrezne varnosti otrok, ki obiskujejo vrtec Panorama Boštanj, je Občina
Sevnica pristopila k podaljšanju območja omejene hitrosti, ki predpisuje najvišjo dovoljeno
hitrost 30 kilometrov na uro.
Novo območje bo obsegalo obstoječe območje ob Osnovni šoli Boštanj, območje ob vrtcu
Panorama Boštanj in območje med obema objektoma.
Urejena bo tudi hitrostna ovira na tej cesti.
Vinko Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odredbe o spremembi Odredbe o
določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v občini Sevnica in občinskemu
svetu predlaga, da ga obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec

Izražena je bila podpora ukrepu in barvitosti oznak, ki opozarjajo voznike na zmanjšanje
hitrosti. Starši majhnih otrok ukrepe zagotovo še bolj opazijo, žal pa nobena označba ali ovira
ne more preprečiti objestnosti nekaterih voznikov. Zato je nujno, da policisti Policijske postaje
Sevnica večkrat merijo hitrost na kritičnih območjih.

Druge razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odredbo o spremembi Odredbe o določitvi
območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad10
Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Sevnica - skrajšani postopek
Roman Perčič
Veljavni Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, ki je bil
sprejet leta 2021, je potrebno popraviti zaradi neskladij v potekih občinskih cest, ki so bila
ugotovljena v postopku priprave Elaborata dejanske rabe občinske javne cestne infrastrukture.
Na občinskem cestnem omrežju ni prišlo do vsebinskih sprememb temveč zgolj do popravkov
zarisov osi cest ter posledično dolžin nekaterih odsekov.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad11
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi normativov in standardov v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, določi ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem zavoda. V občini Sevnica je Vrtec Ciciban Sevnica samostojni zavod, trije vrtci
pa so organizirani kot enote pri osnovnih šolah.
Predloge za sistemizacijo so podali vrtci, ki so upoštevali fleksibilni normativ, kar jim omogoča
sprejet sklep občinskega sveta.

Trenutno vrtce v občini Sevnica obiskuje: 524 otrok v 30 oddelkih Vrtca Ciciban, 144 otrok v 8
oddelkih v Krmelju, 38 otrok v dveh kombiniranih oddelkih v Šentjanžu in 73 otrok v 4 oddelkih
na Blanci. V letošnjem letu je en oddelek več kot lani, skupno število otrok je 797.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in pregledal predloge k Sistemizaciji delovnih
mest v vrtcih v občini Sevnica in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k sistemizaciji
delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v
občini Sevnica
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad12
Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za okolje in prostor
Glede na novo oblikovane oddelke za šolsko leto 2022/2023, se spreminja tudi cena
programov. Vrsta oddelkov in število otrok v posameznih oddelkih bistveno vplivajo na ceno.
Predlagane cene so izračunane upoštevajoč sistemizacijo delovnih mest v vrtcih za šolsko leto
2022/2023, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in
veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje. Izhodišča za izračun plač, materialnih
stroškov in ceno živil so bila za vse vrtce enaka. Stroški živil za prehrano otrok so določeni v
višini 2,10 EUR na otroka na dan, za vse vrtce v občini enako. Prav tako je za vse vrtce enaka
višina sredstev za didaktična sredstva in igrače ter višina sredstev za stalno strokovno
izpopolnjevanje.
Zaradi povišanja stroškov materiala in storitev, višjih plač in izplačil nagrad se zvišujejo tudi
cene vrtcev. V povprečju se cene zvišujejo od 4 do 5 %.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in pregledal predloge cen vzgojno-varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica in sprejel stališče, da s predlaganimi
cenami soglaša in predlaga občinskemu svetu, da predlagani sklep sprejme.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

Ad13
Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2022
Roman Strlekar, vodja Splošne službe
Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem se nanaša na nepremičnine, ki
jih Občina Sevnica ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, zato je na podlagi izraženega
interesa strank predvidena prodaja nepremičnin, ki v naravi predstavljajo funkcionalna
zemljišča objektov v Sevnici, Rovišču pri Studencu, Zabukovju, Veliki Hubajnici in Velikem
Cirniku. Z metodo javne dražbe je predvidena prodaja stavbnega zemljišča na Studencu.
Navedena dopolnitev nima finančnih posledic za proračun.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad14
Ukinitev statusa javnega dobra ter predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Roman Strlekar, vodja Splošne službe
Točka se vsebinsko navezuje na prejšnjo. Obravnavano nepremično premoženje v naravi
predstavlja zemljišče v zasebni uporabi, ki ne služi več namenu, za katerega ji je bil dodeljen
status javnega dobra, hkrati bo predmet menjave, tako da Občina Sevnica pridobi v last
parcele, ki v naravi predstavljajo občinsko cesto, lastniki navedenih parcel pa zemljišče, ki ga
dejansko uporabljajo.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
− parc. št. 2667/37, k.o. 1393 Studenec
− parc. št. 2550/9 in 2550/15, obe k.o. 1392 Hubajnica
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad15
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Roman Strlekar, vodja Splošne službe
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so v roku prispeli 4 predlogi
za člane sveta zavoda. Predlogi so bili proučeni. Komisija predlaga imenovanje treh članov, ki
so tudi poklicno vpeti v vzgojo in izobraževanje.
Janez Kukec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi prejetih predlogov
občinskemu svetu predlaga, da za predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda Osnovne šole
Ana Gale imenujejo Matjaža Stariča, Suzano Udovč in Dejana Kralja.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica imenuje:
- Matjaža Stariča, Gornje Brezovo 7, 8290 Sevnica,
- Suzano Udovč, Žurkov Dol 52, 8290 Sevnica,
- Dejana Kralja, Drožanjska cesta 82, 8290 Sevnica.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad16
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Šerjak
Podan je bil komentar glede parkiranja na parkirišču pri Železniški postaji Sevnica. Kljub
podanemu odgovoru je izraženo mnenje, da bi morala Občina Sevnica vzpostaviti ustreznejši
režim parkiranja na tem območju, predvsem z namenom razbremenitve parkirnih mest, ne
zaračunavanja parkirnine.
Druge razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad17
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
• Zanima jo, kakšna je predvidena širina vozišča in pločnika nadvoza Šmarje, ali je
predvidena kolesarska steza ter kako se bodo v promet vključevala tovorna vozila;
• Predlaga, da policija na območju igrišča na Drožanjski cesti, večkrat izvaja nadzor
oziroma obvoze, saj se pojavlja vandalizem, motenje okolice s hrupom, onesnaževanje
z odpadki ipd.;
• Predlaga, da se na območju ob košarkarskem igrišču, kamor so bila prestavljena igrala
s Hrastov, zaradi varnosti otrok postavi ograja ob cesti in potoku;
• Zanima jo, kdaj se bodo lahko na čistilno napravo priključile stanovanjske hiše v
Florjanski ulici;
• Zanima jo, kdaj se bo urejala struga potoka v Lončarjevem Dolu;
Stanislava Žičkar:
• Predlaga, da se preuči možnost postavitve cestnih ovir za omejitev hitrosti na cesti
vrtički – pokopališče Sevnica na Hrastih;
• Zanima jo, koliko sredstev je bilo vloženih za izvajanje Strategije za mlade od začetka
veljave tega akta in kakšna je realizacija ukrepov (neprofitna stanovanja, izvajanje
mladinskih programov ipd.);
• Pohvali izvajanje gradbenih del pri OŠ Ane Gale, saj dela niso moteča za okolico;
Darja Pompe:
• Zanima jo, v kateri fazi je projekt izgradnje ceste Breg v smislu izdelave projektne
dokumentacije, realizacije in terminskega plana izgradnje;
• Predlaga, da se pobarva stopnišče pri NLB in Opusu v Sevnici, mogoče v okviru šolskih
dejavnosti;
Tomaž Lisec:
• Zanima ga, kaj je novega pri dokumentacijskem delu izvajanja projekta Stadion
Sevnica, glede na to, da na gradbenem delu stvari očitno stojijo, kakšno je stanje
proračunskih sredstev projekta in zakaj se sklep občinskega sveta glede poročanja o
stanju projekta ne realizira;
• zanima ga, koliko so stale zadnje sanacije cestnih odsekov in plazov ob cesti proti
Trnovcu in Podvrhu ter ali so bili ti stroški kriti iz sredstev cca 1 mio evrov, ki jih je
Občina Sevnica za tovrstne sanacije pridobila od Ministrstva za okolje in prostor;
• zanima ga, koliko stanovanj je v lasti Občine Sevnica, kdo je v teh stanovanjih (brez
navedb imen in priimkov), kakšni so prihodki in odhodki (vključno z vlaganji) iz tega
naslova v zadnjih treh letih;
Brigita Karlovšek:

•
•

predlaga da, se v objekt Kulturne dvorane Sevnica vgradi dvigalo, da bo obisk dvorane
omogočen tudi gibalno oviranim osebam
zanima jo, kako je z izgradnjo pešpoti na relaciji Radna - Log

Marjan Ločičnik:
• zanima ga, v kakšni fazi je pogodba glede ureditve pokopališča Rožno, ki naj bi bila
sklenjena med Občino Sevnica in Mestno občino Krško
Aleš Mrgole:
• zanima ga, ali je poleg čistilne naprave, ki je trenutno v gradnji, predvidena gradnja več
čistilnih naprav na širšem območju Mirnske doline (Tržišče, Šentjanž)
• zanima ga, v kateri fazi je ureditev Obrtne cone Krmelj, kakšna je vsebina ureditve,
finančna konstrukcija in termini izvedbe oziroma končanja del
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se pregleda in sanira cesta na odseku pokopališče Sevnica – vrtovi, ki je
poškodovana
Matej Imperl:
• zanima ga, kakšni so načrti s starim objektom OŠ Ane Gale v Sevnici, ali je predvidena
preureditev v stanovanjski objekt ter ali je OPPN Drožanjska cesta v delu, ki se nanaša
na šole, povezan s to šolo
• zanima ga, kdaj je predvidena rušitev objekta v središču Loke pri Zidanem Mostu, saj
z objekta pada strešna kritina, kar predstavlja nevarnost za uporabnike avtobusne
postaje v neposredni bližini
• zanima ga, kdaj je predvidena sanacija ceste na odseku lovske koče proti Radežu, ki
je v slabem stanju
Gregor Korene:
• predlaga, da se v OŠ Sava Kladnika Sevnica spremeni sistem prevzema otrok po
končanem pouku oziroma podaljšanemu varstvu, po katerem lahko starši otroka
prevzamejo le ob točno določenih terminih. Primer dobre prakse je OŠ Blanca, kjer
lahko starši na službeni telefon pokličejo dežurno učiteljico, da jim preda otroka.
Predlaga, da se sistem poenoti na vseh šolah v občini;
Rok Petančič:
• zanima ga, kdaj bodo nameščeni parkomati za izvajanje plačila parkiranja skladno s
sprejeto odredbo o ureditvi parkiranja;
• zanima ga, kdaj je predviden začetek sanacije obstoječega mosta in krožišča, glede
na to, da bi se obnova mosta po terminskem planu morala pričeti v letošnjem letu;
• zanima ga, ali je bilo za postavitev pitnika in klopi ob robu starega mestnega jedra na
območju stare Bertoletove hiše pridobljeno kulturno varstveno soglasje;
Ivan Orešnik:
• zanima ga, kaj je z izvedbo projekta rekonstrukcije državne ceste Šentjanž – Glino in
s tem povezane investicije ureditve šolskega igrišča;

•

predlaga, da se prioritetno pristopi k sanaciji oz. novogradnji mosta na lokalni cesti pri
rondoju v Krmelju, ki predstavlja pomembno prometno povezavo v kraju;

Janez Kukec:
• predlaga, da se prouči možnost postavitve prometnega znaka za omejitev hitrosti na
40 km/h na cesti v naselju Telče in postavitev znaka za živali na vozišču na odseku iz
smeri Telč proti Telčicam;
• predlaga, da se v križišču pri cerkvi v Gabrijelah namesti cestno ogledalo za večjo
preglednost pri vključevanju na glavno cesto iz smeri Polje;
• zanima ga, kaj je s projektom sanacije državne ceste Tržišče – Bruna vas in Spodnje
Vodale;

Ad18
Razno
Župan člane sveta seznani, da je naslednja seja predvidena v predvidoma 19. oktobra 2022.
Poziv za vlaganje kandidatur za državni svet – izvolitev elektorjev in kandidatov za državi svet
je bil podan.
Župan člane sveta v imenu organizatorja povabi tudi na aktualne dogodke.
Seja je bila zaključena ob 16:51.

Zapisala:
Neža Nemec
Višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2022
Datum: 26. 9. 2022

PREGLED SKLEPOV
33. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 21. 9. 2022
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 33. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
517. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 33. redne seje, s tem da se 4.,
9. in 10. točka dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 32. redne seje občinskega sveta z dne
22.6.2022

518. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 32. redne seje občinskega sveta z dne
22.6.2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
519. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 32. redne seje občinskega sveta z dne 22.6.2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
3.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. dopisne seje, ki je potekala 29., 30. in
31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022

520. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
521. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 4. dopisne seje občinskega sveta, ki
je potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022.

Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

4.

Predlog šestih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica (SD OPN 6) in Okoljsko poročilo - skrajšani postopek

522. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 6 in Okoljsko poročilo.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

5.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat ekonomike - druga
obravnava

523. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat ekonomike.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

6.

Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica

524. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Lokalni energetski koncept Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe občine
Sevnica

525. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z Akcijskim načrtom za trajnostno energijo in
podnebne spremembe občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica za leto 2022 na dan 30. 6. 2022
526. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v
prvem polletju leta 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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9.

Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred
šolami in vrtci v Občini Sevnica - skrajšani postopek

527. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odredbo o spremembi Odredbe o določitvi območij
omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
10. Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Sevnica - skrajšani postopek
528. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
11. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
529. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
12. Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
530. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
javnih vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
13. Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2022
531. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
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14. Ukinitev statusa javnega dobra ter predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
532. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 2667/37, k.o. 1393 Studenec
- parc. št. 2550/9 in 2550/15, obe k.o. 1392 Hubajnica
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
533. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica imenuje:
− Matjaža Stariča, Gornje Brezovo 7, 8290 Sevnica,
− Suzano Udovč, Žurkov Dol 52, 8290 Sevnica,
− Dejana Kralja, Drožanjska cesta 82, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
16. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
534. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
• Zanima jo, kakšna je predvidena širina vozišča in pločnika nadvoza Šmarje, ali je
predvidena kolesarska steza ter kako se bodo v promet vključevala tovorna vozila;
• Predlaga, da policija na območju igrišča na Drožanjski cesti, večkrat izvaja nadzor
oziroma obvoze, saj se pojavlja vandalizem, motenje okolice s hrupom, onesnaževanje
z odpadki ipd.;
• Predlaga, da se na območju ob košarkarskem igrišču, kamor so bila prestavljena igrala
s Hrastov, zaradi varnosti otrok postavi ograja ob cesti in potoku;
• Zanima jo, kdaj se bodo lahko na čistilno napravo priključile stanovanjske hiše v
Florjanski ulici;
• Zanima jo, kdaj se bo urejala struga potoka v Lončarjevem Dolu;
Stanislava Žičkar:
• Predlaga, da se preuči možnost postavitve cestnih ovir za omejitev hitrosti na cesti
vrtički – pokopališče Sevnica na Hrastih;
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•

•

Zanima jo, koliko sredstev je bilo vloženih za izvajanje Strategije za mlade od začetka
veljave tega akta in kakšna je realizacija ukrepov (neprofitna stanovanja, izvajanje
mladinskih programov ipd.);
Pohvali izvajanje gradbenih del pri OŠ Ane Gale, saj dela niso moteča za okolico;

Darja Pompe:
• Zanima jo, v kateri fazi je projekt izgradnje ceste Breg v smislu izdelave projektne
dokumentacije, realizacije in terminskega plana izgradnje;
• Predlaga, da se pobarva stopnišče pri NLB in Opusu v Sevnici, mogoče v okviru šolskih
dejavnosti;
Tomaž Lisec:
• Zanima ga, kaj je novega pri dokumentacijskem delu izvajanja projekta Stadion
Sevnica, glede na to, da na gradbenem delu stvari očitno stojijo, kakšno je stanje
proračunskih sredstev projekta in zakaj se sklep občinskega sveta glede poročanja o
stanju projekta ne realizira;
• zanima ga, koliko so stale zadnje sanacije cestnih odsekov in plazov ob cesti proti
Trnovcu in Podvrhu ter ali so bili ti stroški kriti iz sredstev cca 1 mio evrov, ki jih je
Občina Sevnica za tovrstne sanacije pridobila od Ministrstva za okolje in prostor;
• zanima ga, koliko stanovanj je v lasti Občine Sevnica, kdo je v teh stanovanjih (brez
navedb imen in priimkov), kakšni so prihodki in odhodki (vključno z vlaganji) iz tega
naslova v zadnjih treh letih;
Brigita Karlovšek:
• predlaga da, se v objekt Kulturne dvorane Sevnica vgradi dvigalo, da bo obisk dvorane
omogočen tudi gibalno oviranim osebam
• zanima jo, kako je z izgradnjo pešpoti na relaciji Radna - Log
Marjan Ločičnik:
• zanima ga, v kakšni fazi je pogodba glede ureditve pokopališča Rožno, ki naj bi bila
sklenjena med Občino Sevnica in Mestno občino Krško
Aleš Mrgole:
• zanima ga, ali je poleg čistilne naprave, ki je trenutno v gradnji, predvidena gradnja več
čistilnih naprav na širšem območju Mirnske doline (Tržišče, Šentjanž)
• zanima ga, v kateri fazi je ureditev Obrtne cone Krmelj, kakšna je vsebina ureditve,
finančna konstrukcija in termini izvedbe oziroma končanja del
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se pregleda in sanira cesta na odseku pokopališče Sevnica – vrtovi, ki je
poškodovana
Matej Imperl:
• zanima ga, kakšni so načrti s starim objektom OŠ Ane Gale v Sevnici, ali je predvidena
preureditev v stanovanjski objekt ter ali je OPPN Drožanjska cesta v delu, ki se nanaša
na šole, povezan s to šolo
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•

zanima ga, kdaj je predvidena rušitev objekta v središču Loke pri Zidanem Mostu, saj
z objekta pada strešna kritina, kar predstavlja nevarnost za uporabnike avtobusne
postaje v neposredni bližini
zanima ga, kdaj je predvidena sanacija ceste na odseku lovske koče proti Radežu, ki
je v slabem stanju

Gregor Korene:
• predlaga, da se v OŠ Sava Kladnika Sevnica spremeni sistem prevzema otrok po
končanem pouku oziroma podaljšanemu varstvu, po katerem lahko starši otroka
prevzamejo le ob točno določenih terminih. Primer dobre prakse je OŠ Blanca, kjer
lahko starši na službeni telefon pokličejo dežurno učiteljico, da jim preda otroka.
Predlaga, da se sistem poenoti na vseh šolah v občini;
Rok Petančič:
• zanima ga, kdaj bodo nameščeni parkomati za izvajanje plačila parkiranja skladno s
sprejeto odredbo o ureditvi parkiranja;
• zanima ga, kdaj je predviden začetek sanacije obstoječega mosta in krožišča, glede
na to, da bi se obnova mosta po terminskem planu morala pričeti v letošnjem letu;
• zanima ga, ali je bilo za postavitev pitnika in klopi ob robu starega mestnega jedra na
območju stare Bertoletove hiše pridobljeno kulturno varstveno soglasje;
Ivan Orešnik:
• zanima ga, kaj je z izvedbo projekta rekonstrukcije državne ceste Šentjanž – Glino in
s tem povezane investicije ureditve šolskega igrišča;
• predlaga, da se prioritetno pristopi k sanaciji oz. novogradnji mosta na lokalni cesti pri
rondoju v Krmelju, ki predstavlja pomembno prometno povezavo v kraju;
Janez Kukec:
• predlaga, da se prouči možnost postavitve prometnega znaka za omejitev hitrosti na
40 km/h na cesti v naselju Telče in postavitev znaka za živali na vozišču na odseku iz
smeri Telč proti Telčicam;
• predlaga, da se v križišču pri cerkvi v Gabrijelah namesti cestno ogledalo za večjo
preglednost pri vključevanju na glavno cesto iz smeri Polje;
• zanima ga, kaj je s projektom sanacije državne ceste Tržišče – Bruna vas in Spodnje
Vodale;

18. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu oktobru, jih pozove k
vlaganju kandidatur za izvolitev elektorjev in člana državnega sveta ter jih povabi na bližajoče
se prireditve.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve
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ZADEVA:

Seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem,
soodločam« - participativni proračun za leto 2023

Številka:

410-0026/2022

Pripravljavec gradiva:
Oddelek za finance
Poročevalka:
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

Številka: 410-0026/2022
Datum: 29.9.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva:
SEZNANITEV Z REZULTATI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA
»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM« za leto 2023
Spoštovani!
Občinski svet Občine Sevnica je bil maja seznanjen s konceptom, kriteriji in merili priprave
tretjega participativnega proračuna pod imenom »SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«,
ki se nanaša na naslednjo proračunsko leto, torej proračun Občine Sevnica za leto 2023.
Razpis za vlaganje pobud je potekal od 10.05.2022 do 10.06.2022. Pobude je bilo možno
vlagati na tri načine, in sicer preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ter po navadni pošti.
Veljavnih vlog je prispelo 43. Nekaj vlog je bilo nepopolnih, zato so bili pozvani k dopolnitvi.
Največ vlog (29) je prispelo preko spletnega obrazca, 2 vlogi po elektronski pošti in 12 vlog po
navadni pošti. Kar 4 vloge so prispele podvojene.
O pobudah se je odločalo preko SMS glasovanja, ki je potekalo od 01.09.2022 do 10.09.2022.
S tem so lahko občanke in občani neposredno sodelovali tako pri pripravi pobud kot tudi pri
samem glasovanju, kar je ključno pri izvedbi participativnega proračuna. Na glasovanje se je
uvrstilo 29 pobud, ki so ustrezale predpisanim kriterijem, 4 prejete pobude so se vsebinsko
združili v 2 pobudi, ki sta se uvrstili na glasovanje. 10 jih je bilo zavrnjenih s strani strokovne
komisije Občine Sevnica z ustrezno utemeljitvijo. Pobude so prihajale z vseh šestih območij,
nekatere so bile podkrepljene s slikovnim materialom in konkretnimi ponudbami za lažjo
orientacijo. SMS glasovanja se je poslužilo 1266 glasovalcev, kar ocenjujemo kot spodbuden
odziv na podane pobude. V proračun Občine Sevnica se za leto 2023 uvrsti 18 pobud v skupni
vrednosti 111.600 EUR.
Nabor pobud po območjih, uvrstitev na glasovanje, utemeljitev ne uvrstitve na glasovanje
OBMOČJE 1 – KS BLANCA, KS DOLNJE BREZOVO, KS STUDENEC
 1. GASILSKE MIZE IN KLOPI NA ARTU. Nakup gasilskih miz in klopi za potrebe
športnega društva in krajanov Arta.
 Glasovanje: DA
 2. GUMIJASTA PODLOGA, NOVA IGRALA IN UREDITEV OKOLICE NA IGRIŠČU
DOLNJE BREZOVO. Namestitev gumijaste podloge oziroma plošče pod obstoječa
igrala za lažje vzdrževanje ter namestitev novega sklopa lesenih igral ob športnem
igrišču znotraj ograje ob vhodu levo. Odstranitev preostalih travnatih površin in
namestitev folije ter nasutje gramoza za lažje vzdrževanje teh površin.
 Glasovanje: DA

 3. POHIŠTVENA OPREMA ZA GASILSKO MLADINO PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA BLANCA. Namestitev po meri izdelanih garderobnih omar
v kletne prostore društva, kamor bi lično in na točno določena mesta razporedili vso
opremo, rekvizite in druge predmete, ki jih za svoje delovanje potrebuje in uporablja
gasilska mladina.
 Glasovanje: DA
 4. IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI. Igrišče za odbojko na mivki na območju
retenzije.
 Glasovanje: NE
 Lokacija igrišča je predvidena na območju retenzije, ki je namenjena za
kontrolirano razlivanje vode in s tem za zagotovitev protipoplavne
varnosti. Zemljišče se nahaja na območju Državnega lokacijskega
načrta za hidroelektrarno Blanca. Zemljiškoknjižni lastnik zemljišča je
Republika Slovenija. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora
predhodno pridobiti vodno soglasje. Glede na status zemljišča trenutno
za ureditev igrišča na tej lokaciji niso izpolnjeni pogoji, zato se pobuda
zavrne.
 5. OBNOVA PERIŠČA ROVIŠČE. Zatesnitev, popravilo in čiščenje starega zajetja za
vodo, ki so ga nekoč uporabljali za pranje perila.
 Glasovanje: DA
OBMOČJE 2 – KS SEVNICA
 1. SANACIJA CESTE IN PODPORNEGA ZIDU POD H.ŠT. CESTA NA GRAD 21. Na
lokaciji bi bilo potrebno urediti zaledno odvodnjavanje, sanirati podporni zid in vozišče.
 Glasovanje: NE
 Omenjena cesta je v neposredni bližini ceste JP Glasbena šola,
predlagana cesta ni kategorizirana, je pa javno dobro. Celovita ureditev
tega javnega dobra in podpornega zidu ob cerkvi je velik zalogaj, ki ga
je smiselno planirati v postavki rezerva za naravne nesreče v prihodnjih
letih.
 2. JAVNA RAZSVETLJAVA RIBNIKI. V delu Ribnikov se je uredila asfaltacija ceste,
za predvideno javno razsvetljavo so bile predhodno položene prazne cevi. Pobuda
pripomore k večji varnosti.
 Glasovanje: NE
 Omenjeni predlog postavitve je znotraj območja, kjer se lahko izvede
javna razsvetljava, solarna JR ni smiselna. Planirala se bo izvedba v
naslednjih letih iz rednih postavk.
 3. POSTAVITEV VODNJAKA ALI FONTANE V SEVNICI. Ureditev vodnjaka ali
fontane v Sevnici za lepšo podobo mesta.
 Glasovanje: DA
 4. CENTER ZA STAREJŠE OBČANE V CENTRU MESTA SEVNICA. Center za
starejše občane po vzoru Mladinskega centra, kjer bi se starejši lahko zbirali, srečevali
in izvajali razne aktivnosti vsak dan in tako bolj vsebinsko in pestro preživljali jesen
svojega življenja.
 Glasovanje: NE
 Občina Sevnica pripravlja prostorsko umestitev projekta novega Doma
upokojencev na Hrastih (OPPN), ki bo dokončan v letošnjem letu. Dom

Impoljca že pripravlja potrebno dokumentacijo, ki bo osnova za
gradbeno dovoljenje in za nadaljnje postopke in izvedbo investicije.
Obstoječi objekt v centru Sevnice bo v nadaljevanju lahko namenjen tudi
za vsebine, ki jih starejši pričakujejo od dnevnega centra, druženja in
drugih dejavnosti v okviru raznih programov in delavnic.
 5. SENZORIČNI VRT V SEVNICI. Ureditev prostorske instalacije oziroma
senzoričnega vrta na območju mestnega parka Sevnica. Gre za manjšo enoto vrta, v
elipsasti obliki z dvignjeno gredo z možnostjo ogleda rastlin z obeh strani. Namen
tovrstne instalacije je popestriti mestni park z izvirnim izborom rastlin. Rastline bi se
razlikovale po teksturi, barvi, okusu in vonju. Sredi elipse bi bil vodni element. Greda bi
delovala kot terapevtsko orodje za ljudi s posebnimi potrebami in za vse ljudi, ki bi želeli
rastline od bližje spoznati in tako ostriti svoja čutila.
 Glasovanje: DA
 6. SEUNŠKA ODPRTA KUHINJA VEČKRAT NA LETO. Seunška odprta kuhinja je
prijeten kulinarični dogodek, kjer se s svojimi jedmi in pijačami prestavljajo gostinci.
Lanskoletni dogodek je bil sploh prijeten, saj je na mesto ob prometni cesti na žgočem
soncu in premajhnem prostoru, potekal v zavetju mogočnih dreves občinskega parka.
Škoda je, da je takšen dogodek zgolj enkrat na leto. Dogodek naj se organizira trikrat
ali štirikrat v toplejših mesecih leta.
 Glasovanje: DA
 7. 3D PREHOD ZA PEŠCE. 3D prehodi za pešce so zelo učinkovit način umirjanja
prometa, zato naj se umestijo tam, kjer je frekvenca prometa velika, namestitev
drugačnih ovir za avtomobile pa ni smiselna. Strokovne službe naj pripravijo predloge
lokacije izrisa, potem pa se za izbiro lokacije odločijo občani z glasovanjem.
 Glasovanje: NE
 Na sestanku na Policijski postaji Sevnica je bilo s strani njihovega
predstavnika povedano, da 3D prehodi za pešce niso učinkoviti.
 8. POSTAVITEV PASJIH PITNIKOV. Postavitev pitnikov za Savo nižje dolvodno od
obstoječega – pasji poligon pri Kinološkem društvu (med srednjo šolo in fitnesom na
prostem), v bližini sevniškega gradu (npr. na spodnjem parkirišču, kjer je že priključek
za vodo za avtodome) in v bližini cerkve sv. Rok.
 Glasovanje: DA
 9. POSTAVITEV PASJEGA PARKA. Postavitev pasjega parka, ki je namenjen igri in
prostemu gibanju psov. Na območju za Savo je poligon za pse, ki je namenjen šolanju
psov. Člani kinološkega društva lahko ta obstoječi prostor uporabljajo tudi za igro. Ker
se je v zadnjem obdobju povečalo število psov, se velikokrat zgodi, da je poligon
zaseden za tiste, ki bi radi trenirali. Tako bi bilo potrebno urediti še prostor, ki bi bil
namenjen samo igri in bi bil dostopen vsem kužkom, tudi tistim, ki niso včlanjeni v
kinološko društvo. Ograditev primerno velike travnate površine z dvojnim vhodom,
košem in pitnikom ter klopjo za pasje lastnike.
 Glasovanje: DA
OBMOČJE 3 – KS BOŠTANJ
 1. UREDITEV DOSTOPA ZA INVALIDE V VEČNAMENSKI DOM V ŠMARČNI IN
SANACIJA SANITARIJ. Obnova sanitarij v objektu in ureditev dostopov za invalidne
osebe, ki objekt uporabljajo.
 Glasovanje: DA

 2. OBNOVA KURILNICE IN OSVEŽITEV ODRA DVORANE TVD PARTIZAN. Obnova
kurilnice in nadomestitev obstoječih energentov z nizkoenergijskimi sistemi za znižanje
stroškov ogrevanja. Osvežitev odra z zamenjavo oziroma popravilom odrskih zaves,
svetil nad odrom, žaluzij na oknih ter popravilom poškodovane elektro omarice.
 Glasovanje: DA
 3. VZPOSTAVITEV MREŽE METEOROLOŠKIH POSTAJ.
Vzpostavitev
meteorološke postaje z osnovnimi meritvami (temperatura, padavine, smer in jakost
vetra, relativna vlaga, UV) na lokaciji, kjer se nahajajo največje sklenjene obdelovalne
površine v občini, to je Kompoljsko – Šmarsko polje ter na drugih lokacijah, kjer je
spremljanje lokalnih meteoroloških podatkov smiselno zaradi specifik terena ali potreb
kmetijstva, vendar območje še ni pokrito z obstoječimi javnimi (Sevnica, Lisca,
Malkovec) ali zasebnimi javno dostopnimi meteorološkimi postajami (Blanca, Šentjanž
in Birna vas).
 Glasovanje: DA
 4. UREDITEV VAŠKEGA IGRIŠČA NA VRHU PRI BOŠTANJU. Postavitev zaščitne
mreže za igrišče, postavitev košarkarskega koša, nogometnega gola in odstranljive
odbojkarske mreže
 Glasovanje: DA
 5. NOVA OPREMA ZA KULTURNI DOM LUKOVEC. Nakup novih miz in stolov za
Kulturni dom Lukovec
 Glasovanje: DA
 6. DEFIBRILATOR ZA KULTURNI DOM LUKOVEC. Nakup defibrilatorja in
namestitev na Kulturni dom Lukovec.
 Glasovanje: DA
 7. GRADNJA POMOŽNEGA OBJEKTA PRI GASILSKEM DOMU BOŠTANJ.
Sofinanciranje gradnje pomožnega objekta pri Gasilskem domu Boštanj, in sicer
financiranje stroškov priprave zemljišča za ureditev osnovnih temeljnih plošč z
armiranobetonskimi stebri.
 Glasovanje: DA
OBMOČJE 4 – KS KREMLJ, KS ŠENTJANŽ
 1. POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME V KRMELJU. Ureditev postajališča za avtodome
v centru Krmelja za razvoj turizma v kraju.
 Glasovanje: DA
 2. CELOSTNA PRENOVA SPLETNE STRANI www.sentjanz.si. Turistično društvo
Šentjanž že 20 let skrbi za spletno stran, ki je nekakšna osebna izkaznica KS
Šentjanža. Želeli bi posodobiti izgled spletne strani.
 Glasovanje: DA
 3. POSTAVITEV USMERJEVALNIH TABEL DO ZNAMENITOSTI IN ODROČNIH
ZASELKOV V KS ŠENTJANŽ. Postavitev usmerjevalnih tabel v Šentjanžu, ki bo
obiskovalce usmerjala do drugih znamenitosti v krajevni skupnosti.
 Glasovanje: DA
 4. UREDITEV VASI LESKOVEC V PODBORŠTU. Postavitev solarne svetilke,
ureditev ekološkega otoka, postavitev zaščitne cestne ograje zaradi varnosti v
prometu.



Glasovanje: NE
 Solarna svetilka, EKO otok, cestna ograja, vse omenjeno bo pregledano
in bo izvedeno, če so predlogi smiselni. Izvedba iz rednih postavk in ne
v okviru participativnega proračuna.

 5. JAVNE SOLARNE SVETILKE V GABRIJELAH IN POSTAVITEV HIDRANTOV V
GABRIJELAH. V kraju Gabrijele proti kraju Veliki Cirnik ni urejenih pločnikov, niti javne
razsvetljave, zato se predlaga postavitev sedmih solarnih svetilk, tudi pri spomeniku
NOB.
 Glasovanje: NE
 V letošnjem letu bo izveden del nove javne razsvetljave od križišča za
Veliki Cirnik proti Krmelju. Ostalo JR se bo reševalo iz rednih postavk
proračuna. Ni smiselno nadaljevati v postopku participativnega
proračuna za leto 2023..
 6. NOVI PROSTORI DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠENTJANŽ. Ureditev prostorov
Društva vinogradnikov Šentjanž v sodoben laboratorij za analizo vin in degustacije ter
shranjevanje arhiva društva.
 Glasovanje: DA
 7. ASFALTACIJA CESTE OD HIŠE SENČAR DO ŠPORTNEGA PARKA KRMELJ
IN PARKIRIŠČA PRI ŠPORTNEM PARKU KRMELJ. Športni park Krmelj poleg OŠ
Krmelj uporablja tudi veliko športnikov iz mirnske doline, pa tudi iz drugih krajev občine,
združeni v športno društvo Krmelj (tenisači, rokometaši, nogometaši, košarkarji,
judoisti, odbojkarji, atleti, v bližnji prihodnosti tudi balinarji). Dostop do igrišča je še
vedno makedamski.
 Glasovanje: NE
 Dostop do omenjenega območja se rešuje v sklopu ureditve Športnega
parka Krmelj, zato ni smiselno nadaljevati pri participativnem proračunu.
 8. DELNA OBNOVA FASADE PRI VHODU V KOLONIJO 54 IN GALERIJO KRMELJ.
Obnovitev pročelja prireditvenega prostora za dogodke v Krmelju.
 Glasovanje: DA
 9. USMERJEVALNE TABLE PO KRAJU KRMELJ. Usmerjevalne table po kraju
Krmelj za OŠ Krmelj, Zdravstvena postaja Krmelj, Galerija Krmelj,…
 Glasovanje: NE
 Predlagane usmerjevalne table so ob državni cesti. Iz rednih postavk
proračuna bo naročen poseben elaborat.
 10. NAPRAVE ZA RAZVLAŽEVANJE GALERIJE KRMELJ. Nakup naprav za
razvlaževanje prostorov Galerije Krmelj.
 Glasovanje: DA
OBMOČJE 5 – KS TRŽIŠČE, KS PRIMOŽ
 1. SOLARNA SVETILKA OB AVTOBUSNEM POSTAJALIŠČU IN EKOLOŠKEM
OTOKU. Namestitev solarne svetilke ob avtobusno postajo, ki je pri odcepu za
Rogačice na cesti Laze-Primož za več varnosti vseh udeležencev v prometu.
 Glasovanje: DA
 2. KLOPI ZA IGRIŠČE ČEŠNJICE. Nakup 10 klopi za zunanjo uporabo in namestitev
ob igrišče na Češnjicah
 Glasovanje: DA

 3. UREDITEV OKOLICE GASILSKEGA DOMA TELČE. Ureditev okolice gasilskega
doma Telče z zamenjavo zunanjih svetil, postavitev parkovnih klopi in ureditvijo
ekološkega otoka.
 Glasovanje: DA
 4. OZNAČEVALNE TABLE IN NOVOLETNA DEKORACIJA V TRŽIŠČU. Namestitev
označevalnih tabel v središču kraja in pri pletenki, namestitev smerokazov do rastišča
Azaleje in Malkovcu, namestitev klopi in koša ob rastišču Azaleje, nakup novoletne
dekoracije za okrasitev središča kraja.
 Glasovanje: DA
 5. PRENOVA KLETNIH PROSTOROV AKTIVA KMEČKIH ŽENA TRŽIŠČE. Ureditev
shrambe in prostora za shranjevanje čistil v kleti prostorov Aktiva kmečkih žena
Tržišče.
 Glasovanje: DA
OBMOČJE 6 – KS LOKA, KS ZABUKOVJE
 1. PLEZALIŠČE KOLINČEVE PEČINE. Postavitev informativne table in opreme za
izdelavo plezališča.
 Glasovanje: NE
 Za plezališče bi bilo predhodno potrebno pridobiti soglasje lastnika za
ureditev naravnega plezališča, naravovarstvene pogoje in
naravovarstveno soglasje s strani Zavoda RS za varstvo narave,
soglasje oziroma mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Brežice, soglasje s strani Ministrstva za okolje in prostor, ARSO,
Direkcije za vode Novo mesto. Omenjena soglasja niso bila pridobljena.
 2. NAKUP IN POSTAVITEV ŠPORTNE OPREME NA IGRIŠČU NA RAZBORJU. 2
nova gola z mrežami, 1 mizo s klopema, 4 lesene klopi ob igralni površini za rezervne
igralce in gledalce, dodatna zemeljska dela ter dovoz zemlje za izravnavo površine ob
golih in ob igrišču.
 Glasovanje: NE
 Lastnica igrišča je Župnija Razbor. Predmetno igrišče ni javna površina.
Na Razborju je osrednji objekt in središče krajevnega dogajanja Dom
krajanov, ki je tudi v lasti Občine Sevnica. Glede na status igrišča se
pobuda zavrne.
 3. KOŠI ZA PASJE IZTREBKE. Nakup 4 košev za pasje iztrebke: pokopališče Loka,
trg Loka, gasilski in kulturni dom Loka, sprehajalna pot ob Savi.
 Glasovanje: DA
 4. POSODOBITEV OTROŠKIH IGRAL V LOKI. Novo igralo, saj so sedanja dotrajana.
 Glasovanje: DA
 5. SOLARNE SVETILKE OB SPREHAJALNI POTI OB SAVI. 2 solarni luči ob
sprehajalni poti ob Savi.
 Glasovanje: DA
 6. KLOPI. Nakup 8 klopi pri kulturnem domu, trg, TDU ob ograji, PGD Loka, fitnes ob
Savi.
 Glasovanje: DA

 7. POSTAVITEV KOZOLCA ZA PLAKATIRANJE IN DVEH OGLAŠEVALSKIH
PANOJEV. Postavitev ob kulturnem in gasilskem domu.
 Glasovanje: DA
Rezultati SMS glasovanja in uvrstitev v proračun Občine Sevnica za leto 2023

POBUDA
ŠT./REALIZACIJ
A DA/NE/DELNO

Ime in Priimek NASLOV POBUDE ZA PARTICIPATIVNI
predlagatelja
PRORAČUN ZA LETO 2023,
GLASOVANJE 1.9. - 10.9.2022

PREDLAGAN
ZNESEK
REALIZACIJ
E

ŠTEVIL
UVRŠČENO
O
V
GLASOV PRORAČU
N 2023

OBMOČJE 1: KS BLANCA, KS DOLNJE BREZOVO, KS STUDENEC
POBUDA1 DA

David Janc

Gasilske mize in klopi na Artu

3.000

29

3.000

POBUDA2 DA

Vlasta Marn

8.000

85

8.000

POBUDA3 DA

Prostovoljno
gasilsko
društvo
Blanca
Silvester
Starc
SKUPAJ

Gumijaste podloga, nova igrala in
ureditev okolice na igrišču Dolnje
Brezovo
Pohištvena oprema za gasilsko
mladino Prostovoljnega gasilskega
društva Blanca

3.300

34

3.300

Obnova perišča Rovišča v Rovišču

3.000

16

3.000

17.300

164

17.300

POBUDA4 DA

OBMOČJE 2: KS SEVNICA
POBUDA5 NE

Postavitev vodnjaka ali fontane v
Sevnici
Senzorični vrt v Sevnici

6.000

8

POBUDA6 DA

Stanka
Žičkar
Urška Oblak

10.000

13

POBUDA7 NE

Neža Nemec

10.000

4

POBUDA8 DA

Tanja
Grabrijan
Tilen Cestnik
SKUPAJ

Sevn\'ška odprta kuhinja večkrat na
leto
Postavitev pasjega parka in pasjih
pitnikov v Sevnici

10.000

224

10.000

36.000

249

20.000

10.000

OBMOČJE 3: KS BOŠTANJ
POBUDA9 NE

Uroš
Mesojedec

Ureditev dostopa za invalide v
večnamenski dom v Šmarčni in
sanacija sanitarij

6.500

35

POBUDA10
DELNO

Toni Udovč

Obnova kurilnice in osvežitev odra
dvorane TVD Partizan Boštanj

10.000

109

POBUDA11 NE

Aleš
Stegenšek

Vzpostavitev mreže meteoroloških
postaj

3.000

0

POBUDA12 DA

Matjaž Živic

Ureditev vaškega igrišče na Vrhu pri
Boštanju

10.000

140

POBUDA13 NE

Stanko Lisec

Nova oprema za Kulturni dom Lukovec

5.000

17

POBUDA14 DA

Stanko Lisec

Defibrilator za Kulturni dom Lukovec

3.000

125

POBUDA15 NE

PGD Boštanj

Gradnja pomožnega objekta pri
gasilskem domu Boštanj

10.000

33

47.500

459

SKUPAJ

7.000

10.000

3.000

20.000
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ŠT./REALIZACIJ
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predlagatelja
PRORAČUN ZA LETO 2023,
GLASOVANJE 1.9. - 10.9.2022

PREDLAGAN
ZNESEK
REALIZACIJ
E

ŠTEVIL
UVRŠČENO
O
V
GLASOV PRORAČU
N 2023

OBMOČJE 4: KS KRMELJ, KS ŠENTJANŽ
POBUDA16 NE

Vladimir Žaja

Postajališče za avtodome v Krmelju

10.000

6

POBUDA17 DA

Petra Majcen Postavitev usmerjevalnih tabel v
Šentjanžu in prenova spletne strani
turističnega društva

10.000

54

10.000

POBUDA18 DA

Simon Šmit

Novi prostori Društva vinogradnikov
Šentjanž

9.650

48

10.000

POBUDA19 NE

Nina
Meserko

Delna obnova fasade pri vhodu v
Kolonijo 54 in Galerijo Krmelj

9.000

12

POBUDA20 NE

Nevenka
Flajs
SKUPAJ

Naprave za razvlaževanje Galerije
Krmelj

3.000

2

41.650

122

Solarna svetilka pri odcepu za
Rogačice
Klopi za igrišče v Češnjicah

4.800

43

5.000

65

5.000

Ureditev okolice Gasilskega doma
Telče
Označevalne table in novoletna
dekoracija v Tržišču

10.000

55

10.000

5.700

13

Prenova kletnih prostorov Aktiva
kmečkih žena Tržišče

8.000

55

5.000

33.500

231

20.000

20.000

OBMOČJE 5: KS TRŽIŠČE, KS PRIMOŽ
POBUDA21 NE

Jure Rak

POBUDA22 DA

Toni Udovč

POBUDA23 DA

JŠD Telče,
Tina Kukec
Turistično
društvo
Tržišče,
Milena Knez
Fani Borštnar

POBUDA24 NE

POBUDA25
DELNO

SKUPAJ
OBMOČJE 6: KS LOKA, KS ZABUKOVJE
POBUDA26 DA

Cvetka
Ostrovršnik

Namestitev klopi in košev za pasje
iztrebke v Loki

3.600

1

3.600

POBUDA27 DA

Cvetka
Ostrovršnik

Posodobitev otroških igral v Loki

4.000

31

4.000

POBUDA28 DA

Cvetka
Ostrovršnik

Solarne svetilke ob sprehajalni poti ob
Savi

3.500

8

3.500

POBUDA29 DA

Cvetka
Ostrovršnik

Postavitev kozolca za plakatiranje in
dveh oglaševalskih panojev

3.200

1

3.200

14.300

41

14.300

SKUPAJ

GLASOVANJE PO OBMOČJIH
KS TRŽIŠČE,
PRIMOŽ, 231,
18%

KS LOKA,
ZABUKOVJE, 41,
3%

KS BLANCA, DB,
STUDENEC, 164,
13%

KS SEVNICA,
249, 20%

KS KRMELJ,
ŠENTJANŽ, 122,
10%

KS BOŠTANJ,
459, 36%

Pripravila:
Barbara Zalašček, univ. dipl. ekon.
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Vlasta Marn
Vodja oddelka za finance
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 Občinskemu svetu,
 v zadevo.
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Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica
v letu 2022

Številka:

094-0007/2022

Pripravljavca gradiva:
Splošna služba
Komisija za pravne in splošne zadeve
Poročevalec:
Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in splošne zadeve

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

KOMISIJA ZA PRAVNE IN
SPLOŠNE ZADEVE
Številka: 094-0007/2022
Datum: 11. 10. 2022

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

Zadeva: Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2022
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) in
17. člena Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 51/12) je bil dne
16. avgusta 2022 objavljen razpis za zbiranje predlogov za dobitnike letošnjih priznanj.
Vsako leto se lahko podeli naziv Častni občan Občine Sevnica, največ en Grb Občine Sevnica,
največ dve Zlati plaketi Občine Sevnica in največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica. Priznanje
istega ranga se lahko podeli istemu dobitniku po preteku najmanj 20 let.
Razpis je bil objavljen v tiskanih medijih, na spletni strani in družbenih omrežjih Občine Sevnica,
posredovan preko obvestil občinske uprave, poslan krajevnim skupnostim, javnim zavodom,
občinskim odborom političnih strank, gospodarski in obrtni zbornici ter drugim institucijam v
občini Sevnica.
Razpis je bil odprt do vključno 15. septembra 2022. Na razpis je v razpisnem roku prispelo deset
predlogov za deset kandidatov.
Komisija za pravne in splošne zadeve je predloge kandidatov obravnavala na 4. redni seji 7.
oktobra 2022. Pri obravnavi je upoštevala obrazložitve predlagateljev za posamezne kandidate
ter njihov doprinos k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov, k razvoju in
ugledu občine Sevnica na različnih področjih.
Komisija je po razpravi o predlogih kandidatov sprejela naslednji sklep:
Komisija za splošne in pravne zadeve predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
se priznanja Občine Sevnica v letu 2022 podelijo naslednjim dobitnikom:
Grb Občine Sevnica:
• DOMU UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, 8293 Studenec
Zlata plaketa Občine Sevnica:
• RIBIŠKI DRUŽINI SEVNICA, Zavratec 34, 8293 Studenec
• ZORANU KOŠIRJU in JOŽETU KOŠIRJU, Pot na Zajčjo goro 28 in Taborniška ulica
17, 8290 Sevnica

Srebrna plaketa Občine Sevnica:
• ESTERI SAVIĆ BIZJAK, Florjanska 120, 8290 Sevnica
• PETRI MAJCEN, Šentjanž 6, 8297 Šentjanž
• MIRKU HRIBARJU, Dolenji Boštanj 62, 8294 Boštanj
Priznanja bo podelil župan na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo 11. novembra
2022.
V prilogi so navedene predstavitve prejemnikov priznanj; kot povzetki s strani predlagateljev
prejetih obrazložitev.

Pripravila:
Neža Nemec, višja svetovalka
Splošne službe Občine Sevnica
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Vročiti:
- naslovu,
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PREDLOG
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) in
17. člena Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 51/12) je Občinski
svet Občine Sevnica na ___. redni seji dne ________ sprejel

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2022
1. člen
Ob prazniku Občine Sevnica se v letu 2021 podelijo:
- Grb Občine Sevnica,
- dve Zlati plaketi Občine Sevnica in
- tri Srebrne plakete Občine Sevnica.
2. člen
Grb Občine Sevnica prejme:
• DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, Studenec
3. člen
Zlato plaketo Občine Sevnica prejmeta:
• RIBIŠKA DRUŽINA SEVNICA, Zavratec 34, Studenec
• ZORAN KOŠIR in JOŽE KOŠIR, Pot na Zajčjo goro 28 in Taborniška ulica 17, Sevnica
4. člen
Srebrno plaketo Občine Sevnica prejmejo:
• ESTERA SAVIĆ BIZJAK, Florjanska 120, Sevnica
• PETRA MAJCEN, Šentjanž 6, Šentjanž
• MIRKO HRIBAR, Dolenji Boštanj 62, Boštanj
5. člen
Sklep o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2022 prične veljati naslednji dan.
6. člen
Priznanja Občine Sevnica bo podelil župan na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku,
predvidoma 11. novembra 2022.

Številka: 094-0002/2022
Sevnica, dne _________
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
Vročiti:
-

prejemnikom priznanj,
v zadevo.

PREDLOG ZA DOBITNIKA GRBA OBČINE SEVNICA
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, Studenec
Predlagatelj: Zdravstveni dom Sevnica
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca deluje že 70 let. Skozi svojo bogato zgodovino se
je poslanstvo doma spreminjalo in nenehno razvijalo. Danes je Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca priznana in široko prepoznana ustanova institucionalnega varstva tako
v regiji kot širše.
Začetki institucionalne oskrbe na Impoljci segajo v leto 1952. Prvi stanovalci doma so bili
posamezniki iz družbenega obrobja, ki so prihajali tako iz posavskega kot tudi dolenjskega
okolja. Za njihovo oskrbo in nego so skrbele bolniške strežnice, po potrebi pa je Impoljco
obiskoval tudi zdravnik Zdravstvenega doma Sevnica, dr. Jurij Pesjak.
Deset let po ustanovitvi je dom doživel prvo dogradnjo oziroma razširitev. Nekdanja
gospodarska poslopja na posestvu so preuredili v bivalne prostore, zato je dom lahko sprejel
več oskrbovancev, predvsem posameznikov, ki so zaradi težav z duševnim zdravjem
potrebovali institucionalno oskrbo. Do leta 1976 je Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
oskrboval že 250 posameznic in posameznikov. Dom je pričel s sprejemanjem prvih kroničnih
duševnih bolnikov iz psihiatričnih bolnišnic iz celotne države. Leta 1986 so v domu že
prevladovali oskrbovanci s kroničnimi duševnimi boleznimi, duševno manj razviti in lažje
psihoorgansko prizadeti. Ti posamezniki in posameznice so našli svoj dom na Impoljci potem,
ko jih v domovih za starejše niso sprejeli.
Občine Sevnica, Krško in Brežice so v 70. letih prejšnjega stoletja z združenimi sredstvi iz sklada
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja sofinancirale gradnjo dodatnih
nastanitvenih kapacitet, tokrat namenjenih starejšim. Dom upokojencev Krško so odprli leta
1977, dve leti kasneje pa Dom upokojencev Brežice in Dom upokojencev Sevnica.
V obdobju od leta 1989 do 1992 pa je potekala celovita preureditev doma na Impoljci, saj je bila
za ustrezno kakovost bivanja oskrbovancev nujna prilagoditev prostorov. Danes je Dom
Impoljca sodobna in za izvajanje svojih programov primerna stavba. Skupaj z enotami v
Brežicah in Sevnici ter z dislociranimi enotami Dom Impoljca nosi ključno vlogo pri zagotavljanju
zdravstveno-varstvenih storitev.
Razvojna naravnanost Doma Impoljca je usmerjena v dobrobit svojih uporabnikov, katerim nudi
vse potrebno za čim bolj prijetno sobivanje. Z izvajanjem raznolikih programov, tako strokovnih
kot tudi družabnih, Dom Impoljca ključno pripomore k izboljšanju kakovosti življenja
uporabnikov.
S povezanim delovanjem in sodelovanjem z različnimi deležniki lokalne in regionalne skupnosti
Dom Impoljca resnično uspešno udejanja svoje poslanstvo – življenju dajejo pomen.

PREDLOGA ZA DOBITNIKA ZLATE PLAKETE OBČINE SEVNICA
RIBIŠKA DRUŽINA SEVNICA, Zavratec 34, Zavratec
Predlagatelj: Dušan Markošek
Ribiška družina Sevnica neguje tradicijo ribištva že več kot 65 let. Združuje člane iz vseh
starostnih obdobij, vanjo pa so vključeni tudi člani, ki prihajajo iz drugih občin.
Ribiška družina Sevnica upravlja območja reke Save od izliva Črnega potoka do izliva potoka
Blanščica, celotno območje reke Mirne s pritoki in več ribnikov na območju občin Sevnica,
Škocjan, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna.
Že vrsto let aktivno sodeluje z lokalno skupnostjo in različnimi organizacijami ter soustvarja
izobraževalne vsebine pri raznolikih projektih. Med njimi so najbolj prepoznavni Najboljša riba
je posavska riba, Ribe na šolskih krožnikih in pa projekt postavitve informacijskih tabel na ribji
stezi od Hidroelektrarni Arto-Blanca. Skozi izvedene izobraževalne delavnice in terenske
predstavitve v sklopu projektov je Ribiška družina Sevnica aktivno prispevala k osveščanju
mladih o zdravem načinu življenja in prehranjevanja, k poznavanju biotske raznovrstnosti v
lokalnem okolju in k večjemu zavedanju o pomembnosti ohranjanja naravnih habitatov.
Ribiška družina Sevnica tudi že vrsto let organizira tekmovanja na lokalni, državni in mednarodni
ravni. V letu 2012 je prvič sodelovala pri organizaciji Svetovnega prvenstva v ribolovu za
mladince, ki je potekalo na tekmovalni trasi na Orehovem. V letu 2015 je uspešno organizirala
Svetovno prvenstvo v lovu rib. V letošnjem letu je ponovno uspešno organizirala Svetovno
prvenstvo v lovu rib s plovcem za mladince. Odzivi udeležencev tekmovanj so bili vselej
pozitivni.
Tako pri organizaciji tekmovanj kot pri drugih aktivnostih ribiške družine redno sodeluje več
deset članov družine, ki s svojim prostovoljnim delom zagotavljajo uspešno izvedbo.
Ribiška družina je s svojim dolgoletnim delovanjem, uspešno organizacijo mednarodnih
tekmovanj, skrbnostjo do življa v vodotokih in aktivnim ohranjanjem biotske raznovrstnosti veliko
prispevala k prepoznavnosti občine Sevnica v Sloveniji in širše.

ZORAN KOŠIR in JOŽE KOŠIR, Pot na Zajčjo goro 28 in Taborniška ulica 17, Sevnica
Predlagatelja: Tomaž Lisec in Rok Petančič
Zoran in Jože Košir sta priznana glasbenika, ki sta s svojim delovanjem dober glas o občini
Sevnice ponesla tako v druge slovenske kraje kot tudi izven meja Slovenije.
Zoran Košir je poklicno vpet v glasbo, saj je zaposlen kot profesor kitare na Glasbeni šoli
Sevnica. Svojim učencem predaja znanja in izkušnje, ki jih je pridobil na izobraževanjih doma
in v tujini ter pri sodelovanju s številnimi priznanimi slovenskimi glasbenimi ustvarjalci, med njimi
Big Band RTV Slovenija, Simfonični orkester RTV Slovenija, orkester Slovenske filharmonije
Ljubljana, orkester SNG Opera in balet Ljubljana, Alenka Godec, Oto Pester, Andrej Šifrer, Darja
Švajger, Nuša Derenda in še veliko drugih. Aktivno je sodeloval tudi na priznanih glasbenih
festivalih kot so Slovenska popevka, Evrovizija in Melodije morja in sonca.
Njegov hobi je radioamaterstvo. Kot član radiokluba Sevnica dosega visoke uvrstitve na
mednarodnih tekmovanjih. Je tudi aktivni član skupine ARON – Amatersko radijsko omrežje za
nevarnost. Namen skupine je sodelovati s civilno zaščito v primeru odpovedi komunikacijskih
sredstev, kot sta telefon in internet.

Jože Košir igra bobne od svojih srednješolskih let. Aktivno je sodeloval v več glasbenih
skupinah, nastopal je na glasbenih festivalih, v televizijskih in radijskih oddajah.
Je upokojeni major Slovenske vojske in nosilec visokih državnih odlikovanj in priznanj za
zasluge v osamosvojitveni vojni in delovanje v Slovenski vojski. Je eden od ustanoviteljev
Območnega združenja vojnih veteranov Slovenije Sevnica. V združenju je vrsto let opravljal
funkcijo namestnika predsednika, danes pa je član častnega razsodišča.
Je aktivni član Strelske družine Marok Sevnica, kot član te in drugih strelskih družin sodeluje na
strelskih tekmovanjih. Je prejemnik mnogih medalj v tekmovanjih v različnih strelskih
kategorijah.
S pisanjem prispevkov aktivno sodeluje pri ustvarjanju zbornikov z vojaško tematiko. Na njegovo
pobudo je izšla zgodovinska znanstvena monografija dr. Mateje Čoh Kladnik z naslovom
»Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici«. Za publikacijo je prispeval dokumente, fotografije in
pričevanja. Skupaj z avtorico je knjigo predstavil v Sevnici in drugih slovenskih krajih.

PREDLOGI ZA DOBITNIKE SREBRNE PLAKETE OBČINE SEVNICA
ESTERA SAVIĆ BIZJAK, Florjanska 120, Sevnica
Predlagatelj: Športno društvo Partizan Sevnica
Estera Savić Bizjak že 50 let neprekinjeno deluje v lokalnem prostoru kot vaditeljica različnih
športnih aktivnosti. V letu 1972 je kot vaditeljica prevzelo svojo prvo skupino mlajših telovadk,
že naslednje leto pa je po opravljenem tečaju pričela s treniranjem osnovnošolskih otrok v
Mozirju. V 80. letih je bila ena izmed prvih vaditeljic aerobike, pridobila je tudi naziv inštruktorice
aerobike in skupinskih vadb. Kot ena prvih se je izpopolnila tudi kot vaditeljica vodne aerobike,
skozi izobraževanje pa je pridobila še naziv inštruktorice fitnesa.
V Športnem društvu Partizan Sevnica dela z otroki, mladimi in mladimi po duši. V tem času so
tisti, ki so z njo vadili kot otroci, postali dedki in babice, Estera Savić Bizjak pa sedaj vadi z
njihovimi vnuki. Ukvarja se tudi z vadbo za odrasle s posebnimi potrebami in starejše občane.
Je članica Predsedstva Sokolske zveze Slovenije, načelnica Športnega društva Partizan
Sevnica in članica dveh komisij.
S svojim delovanjem je veliko prispevala k razvoju športa v občini Sevnica in številne
posameznike in družine navdušila za gibanje in zdrav način življenja. Šport je njen način
življenja in njeno vodilo, ki jo pelje naprej tudi po petdesetih letih aktivnega športnega
udejstvovanja.
PETRA MAJCEN, Šentjanž 6, Šentjanž
Predlagatelji: Krajevna skupnost Šentjanž, Zavod MUK QRA, Turistična zveza občine
Sevnica, Turistično društvo Šentjanž
Petra Majcen je magistra farmacije. Svojo poklicno pot opravlja v Lekarni Sevnica. Deluje tudi
kot farmacevtska svetovalka v Zdravstvenem domu Sevnica in Zdravstvenem domu Krško ter
je mentorica mladim farmacevtom.
Aktivno podpira raznoliko ustvarjanje skupin in posameznikov. Redno organizira srečanja,
predavanja, izobraževanja, delavnice, prireditve in raznovrstne akcije. Je nepogrešljiv člen
delovanja Zavoda MUK Qra, hkrati pa je že 13 let tudi predsednica Turističnega društva
Šentjanž.

Njena aktivna vloga omogoča razvoj kulture in turizma na območju Šentjanža in širše. Njena
uspešna koordinacija različnih društev, poglobljeno poznavanje lokalne kulture in turistične
dejavnosti ji omogočajo snovanje vedno novih projektov. Zaslužna je za delovanje civilne
iniciative za ureditev jedra Šentjanža in ohranitev stoletnih dreves. Pomembno vlogo nosi tudi
pri prepoznavnosti dogodka ARTEKO Šentjanž, ki z vsakoletno predstavitvijo ustvarjalcev
neprekinjeno deluje že 12 let.
Leto za letom organizira raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike,
izobraževalne projekte za mlade kot so Poklici v kulturi in RE KREACIJA, Šentjanško tržnico,
čistilne akcije in pohode po tematskih poteh. Je tudi urednica krajevnega časopisa.
S svojim prostovoljnim delovanjem je zgled vsem krajanom, predvsem pa za prostovoljstvo
uspešno navdihuje mlade.

MIRKO HRIBAR, Dolenji Boštanj 62, Boštanj
Predlagatelji: Krajevna skupnost Boštanj in Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj
Mirko Hribar je dnevno vpet v življenje in delo krajevne skupnosti Boštanj in občine Sevnica. S
svojim nesebičnim in prostovoljnim delovanjem prispeva k dvigu kakovosti vsakdanjega življenja
sokrajank in sokrajanov ter dviguje ugled občine Sevnica na področju družbenega in kulturnega
življenja.
Pred skoraj tremi desetletji je postal skrben vzdrževalec vodovodnih sistemov krajevne
skupnosti Boštanj. Kot uspešen podjetnik je zanesljiv izvajalec del na področju vodooskrbe,
odvajanja odpadnih voda in urejanja okolja.
Ob delu veliko časa nameni prostovoljstvu. S svojimi idejami, pobudami in izvedbo je aktivno
sodeloval pri več posodobitvah in ureditvah krajev krajevne skupnosti Boštanj.
Je družbeno aktiven na več področjih, njegovo delovanje je pa najbolj zaznamovalo aktivnosti
Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj in Gasilske zveze Sevnica. Zaslužen je za realizacijo
mreže hidrantov v krajevni skupnosti. Uspešno je vodil številne projekte ureditev v Gasilskem
domu Boštanj. Z aktivnostjo, prizadevnostjo in vztrajnostjo je vzor mladim članom društva.
Mirko Hribar v svojem okolju širi pozitivno energijo, optimizem, spoštovanje in dobrosrčnost, kot
dolgoletni član Jurijevih pevcev Boštanj in pevske skupine Boštanjski prijatelji bogati kulturno
življenje kraja. Vsem, ki ga potrebujejo, vselej priskoči na pomoč. Zaradi njega je življenje v
krajevni skupnosti Boštanj in občini Sevnica bolj kakovostno in bolj varno.
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ZADEVA:

Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti
Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve
člana Državnega sveta Republike Slovenije in določitev
kandidata za člana državnega sveta

Številka:

002-0001/2022
014-0013/2022

Pripravljavca gradiva:
Splošna služba
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalca:
Roman Strlekar, vodja Splošne službe
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 002-0001/2022
014-0013/2022
Datum: 12. 10. 2022
OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

ZADEVA:

Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v
volilno telo 20. volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev
kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije

Spoštovani.
Članom Občinskega sveta Občine Sevnica je bil v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta (Uradni list RS, št. 102/02; v nadaljevanju pravila) dne 19. 9. 2022, posredovan poziv k
vlaganju kandidatur za izvolitev predstavnikov (elektorjev) Občine Sevnica v volilno telo 20.
volilne enote za volitve članov državnega sveta, ki bodo 23. 11. 2022, in kandidatur za
določitev kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov.
Skladno s pravili kandidate za elektorje in člana državnega sveta predlaga skupina najmanj
treh članov občinskega sveta. Volijo se 4 elektorji in določi se lahko 1 kandidat za člana
državnega sveta. Rok za vlaganje kandidatur je bil petek, 7. 10. 2022.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pregled vloženih kandidatur
opravila na 1. dopisni seji, ki je potekala 10. in 11. 10. 2022 (do vključno 15. ure), pregledala
vložene kandidature in ugotovila, da je v roku prispelo:
- 5 kandidatur za izvolitev elektorjev in
- 2 kandidaturi za določitev kandidata za člana državnega sveta.
Kandidati za izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti v volilno telo 20. volilne
enote za izvolitev člana državnega sveta so:
1.
2.
3.
4.
5.

BOŽIDAR GROBOLJŠEK, roj. 4. 12. 1955, Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica
JANEZ KUKEC, roj. 29. 7. 1962, Tržišče 11e, 8295 Tržišče
MAJDA JAZBEC, roj. 15. 5. 1964, Drožanje 13, 8290 Sevnica
TANJA NOVŠAK, roj. 2. 6. 1965, Pod Vrtačo 19, 8290 Sevnica
MARJAN LOČIČNIK, roj. 25. 11. 1964, Poklek 12a, 8283 Blanca

Kandidaturo kandidatov pod zaporedno številko 1., 2. in 3. so 7. 10. 2022, vložili člani
občinskega sveta:
- Božidar Groboljšek, Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica
- Vincenc Knez, Šmarčna 17, 8294 Boštanj
- Janez Kukec, Tržišče 11, 8295 Tržišče

Kandidaturo kandidatov pod zaporedno številko 4. in 5. so 7. 10. 2022, vložili člani občinskega
sveta:
- Tomaž Lisec, Dolenji Boštanj 104, 8294 Boštanj
- Brigita Karlovšek, Kompolje 4, 8294 Boštanj
- Ivan Orešnik, Osredek pri Krmelju 1, 8297 Šentjanž
Kandidata za določitev kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov v 20. volilni enoti sta:
1. SREČKO OCVIRK, roj. 5. 11. 1969, Podvrh 31, 8292 Zabukovje
Kandidaturo so 7. 10. 2022, vložili člani občinskega sveta:
- Božidar Groboljšek, Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica
- Vincenc Knez, Šmarčna 17, 8294 Boštanj
- Janez Kukec, Tržišče 11, 8295 Tržišče
2. GREGOR KORENE, roj. 8. 1. 1982, Kladje nad Blanco 10d, 8283 Blanca
Kandidaturo so 7. 10. 2022, vložili člani občinskega sveta:
- Tomaž Lisec, Dolenji Boštanj 104, 8294 Boštanj
- Brigita Karlovšek, Kompolje 4, 8294 Boštanj
- Ivan Orešnik, Osredek pri Krmelju 1, 8297 Šentjanž
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja skladno s pravili sestavi seznam
predlaganih kandidatov po abecednem redu in ga posreduje občinskemu svetu. Občinska
uprava na podlagi seznama pripravi glasovnice za izvolitev elektorjev in za določitev kandidata
za člana državnega sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji
SKLEP:
Komisija je ugotovila, da sta bili obe kandidaturi za izvolitev elektorjev in obe
kandidaturi za določitev člana državnega sveta vloženi v roku in v skladu s pravili.
Komisija je sestavila seznam predlaganih kandidatov za izvolitev elektorjev in jih
razvrstila po abecednem redu priimkov kot sledi:
1.
2.
3.
4.
5.

BOŽIDAR GROBOLJŠEK, Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica
MAJDA JAZBEC, Drožanje 13, 8290 Sevnica
JANEZ KUKEC, Tržišče 11e, 8295 Tržišče
MARJAN LOČIČNIK, Poklek 12a, 8283 Blanca
TANJA NOVŠAK, Pod Vrtačo 19, 8290 Sevnica

Prejeta predloga za določitev kandidata za člana državnega sveta sta dva, in sicer:
1. GREGOR KORENE, Kladje nad Blanco 10d, 8283 Blanca
2. SREČKO OCVIRK, Podvrh 31, 8292 Zabukovje
Občinski svet voli elektorje ter določi kandidata za člana državnega sveta s tajnim
glasovanjem, ki se izvede v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta, ki veljajo za
tajno glasovanje. Člani občinskega sveta za elektorje in kandidata za člana državnega sveta
glasujejo na ločenih glasovnicah.

Glasovanje vodi tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči seje, dva člana določi svet na
predlog predsedujočega.
Član občinskega sveta obkroži zaporedno številko pred štirimi kandidati za elektorje. Za
elektorje so izvoljeni kandidati, ki prejmejo največ glasov. V primeru, ko dva ali več kandidatov
za elektorje pri glasovanju prejmeta enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev
potrebno število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki ga volilna komisija opravi takoj na seji
občinskega sveta.
Pri glasovanju za določitev kandidata za člana državnega sveta se prav tako glasuje z
obkrožitvijo številke pred kandidatom. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov. Če po
prvem glasovanju kandidata dobita enako število glasov, se opravi še drugi krog glasovanja.
Po drugem krogu glasovanja pa v primeru enakega števila glasov o kandidatu odloči žreb.

Pripravila:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za pravne zadeve
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 002-0001/2022-11
Podpisnik: MAJA ŠUŠTERIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 671A058D000000005721213E
Veljavnost: 25.01.2023
Datum in ura: 12.10.2022 09:31 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Priloga:
- Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/02).
Vročiti:
naslovu,
v zadevo.

Uradni list RS, št. 102/2002 z dne 28.11.2002
5123. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta, stran 11592.
Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92), 1. in 3. člena
zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
(Uradni list RS, št. 48/92), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 36/99
– odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, in 51/02) in 16. člena statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 36. redni seji
dne 25. 9. 2002 sprejel

PRAVILA
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Sevnica v volilno telo 20.
volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana
državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo
za volitve člana državnega sveta štiri predstavnike (v nadaljevanju: elektorji) ter določi enega
kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek izvolitve elektorjev in določitve kandidata za člana državnega sveta obsega:
– predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev štirih elektorjev ter
– predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev enega kandidata za člana
državnega sveta.
4. člen
Kandidate za elektorje oziroma za člana državnega sveta lahko predlaga skupina najmanj treh
članov občinskega sveta (v nadaljevanju: predlagatelj).
Vsaka kandidatura mora vsebovati: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča.
5. člen

Predlagatelj iz prejšnjega člena lahko predlaga največ toliko kandidatov za elektorje, kolikor
se jih voli – štiri. Predlagatelj mora kandidata seznaniti s kandidaturo.
Predlagatelj iz prejšnjega člena lahko predlaga največ enega kandidata za člana državnega
sveta. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata.
6. člen
Predloge kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta posredujejo predlagatelji
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih
kandidatov po abecednem redu in ga posreduje občinskemu svetu. Na podlagi seznama
kandidatov pripravi občinska uprava glasovnice za izvolitev elektorjev in za določitev
kandidata za člana državnega sveta.
7. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko
pred največ toliko kandidati, kolikor se izvoli elektorjev – štiri.
Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko
pred enim kandidatom za člana državnega sveta.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje pri glasovanju prejela enako najvišje
oziroma najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi
žreb, ki ga volilna komisija opravi takoj na seji občinskega sveta.
V primeru določitve kandidata za člana državnega sveta, ko po prvem glasovanju dva ali več
kandidatov dobita enako število glasov, se opravi še drugi krog glasovanja, po drugem krogu
glasovanja pa v primeru enakega števila glasov o kandidatu odloči žreb.
10. člen
Tajno glasovanje za izvolitev elektorjev in določitev kandidata za člana državnega sveta se
izvede v skladu z določbami poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica, ki veljajo za tajno
glasovanje.
11. člen
Predstavnik lokalne skupnosti – Občine Sevnica mora najpozneje trideseti dan pred dnem
volitev članov državnega sveta predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih

elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj z zapisnikom in potrebnimi
prilogami.
12. člen
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih občinski svet sprejme z
dvotretjinsko večino navzočih članov.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se uporabljajo tudi za
volitve članov državnega sveta 27. 11. 2002.
14. člen
Z dnem sprejema teh pravil prenehajo veljati pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta št.
00800-0004/97 z dne 24. 9. 1997.
Št. 00605-0002/2002
Sevnica, dne 25. septembra 2002.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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Številka: 410-0027/2021
Datum: 12. 10. 2022
Na podlagi 24. in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter 18. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) župan Občine
Sevnica predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem
DOPOLNITEV št. 4
NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE SEVNICA ZA LETO 2022
Ravnanje z nepremičnim premoženjem občin urejata Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS1) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18, v nadaljevanju Uredba).
Občinski svet Občine Sevnica je na 27. redni seji dne, 1. 12. 2021, kot sestavni del proračuna
občine sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Skladno s 27. členom ZSPDSLS-1 je mogoče med letom načrt dopolniti oziroma spremeniti,
če tako narekujejo spremenjene prostorske potrebe ali druge okoliščine, ki jih ob pripravi
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ni bilo mogoče določiti oziroma načrtovati.
V dopolnitvi načrta pridobivanja je predviden nakup nepremičnin, ki v naravi predstavljajo
odseke občinskih kategoriziranih cest, in sicer javno pot JP 596471 Zabukovje nad Sevnico, h.
št. 62, JP 872742 Dolenji Boštanj – grajske njive ter lokalno cesto LC 372331 Boštanj – Vrh pri
Boštanju – Brezovec.
Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa se nanaša na prodajo
nepremičnin v k.o. Goveji Dol, k.o. Sevnica in k.o. Boštanj, ki jih Občina Sevnica ne potrebuje
za izvajanje svojih nalog.
Predmet prodaje je večstanovanjska stavba z naslovom Krmelj 38, p. Krmelj (leto izgradnje:
1900), s pripadajočim pomožnim objektom (drvarnico) in zemljiščem parc. št. 1002 in 1000/33,
obe k.o. 1389 Goveji Dol. Odbor za stanovanjske zadeve je na svoji seji v mesecu marcu
2008 sprejel sklep, da se po končanju denacionalizacijskega postopka izvede javna dražba za
prodajo objektov Krmelj 54a, 56 in 38. Kupnina, pridobljena od prodaje teh objektov se nameni
za prenovo objektov Krmelj 20 in 88. Prodaja in posledično rušitev je bila obravnavana tudi na
seji sveta Krajevne skupnosti Krmelj. V letu 2009 je bil pridobljen elaborat ekonomske
upravičenosti prenove. Po takratnih cenah je znašal strošek prenove cca. 600 EUR/m2 –
skupna vrednost prenove je bila takrat ocenjena na 265.140 EUR. Občina Sevnica je
zadnjega najemnika iz objekta na naslovu Krmelj 38, p. Krmelj preselila v letu 2021.
Glede na slabo stanje objekta je obnova ali rekonstrukcija objekta nesmiselna in neracionalna.
Občina Sevnica je v letu 2022 tako pristopila k iskanju interesenta za odkup nepremičnine, ki
bi obstoječi objekt odstranil in zgradil nov večstanovanjski objekt. Pridobljena je cenitev
nepremičnine. Objekt s pripadajočim zemljiščem se prodaja po postopku javne dražbe in z
zavezo kupca, da v roku enega leta od sklenitve prodajne pogodbe pridobi pravnomočno
gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječe stavbe in gradnjo nove (nadomestne)
večstanovanjske stavbe.

V načrt razpolaganja je vključena tudi parc. št. 295/25, k.o. 1379 Sevnica, ki je potrebna za
gradnjo proizvodno skladiščnega objekta, parkirišča za osebna vozila, podpornega zidu in
cestnega priključka, za kar je bila investitorju novembra 2021 podeljena stavbna pravica z
obvezo, da za zasedeno zemljišče izvede parcelacijo in ga odkupi. Parcelacija je izvedena,
zato se lahko sklene prodajna pogodba.
Nepremičnine v k.o. Boštanj bodo predmet menjave, tako da Občina Sevnica pridobi cestno
telo kategorizirane ceste, stranka pa zemljišče, ki ga dejansko uporablja.
Navedena dopolnitev nima finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki ravnanja z
nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih
proračunskih postavk.
1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev

1381 Boštanj

parc. št./
del stavbe
303/21
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86

predvidena
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860

zemljišče
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65
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3.
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855

4.
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5.
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6.
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2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – dopolnitev
Lastnik: Občina Sevnica
zap.
vrsta nepremičnine
št.

šifra in ime k.o.

parc. št./
del stavbe

okvirna
površina

predvidena
sredstva

1.

zemljišče s stavbo

1389 Goveji Dol

1002

330

2.

zemljišče s stavbo

1389 Goveji Dol

1000/33

621

3.

zemljišče

1379 Sevnica

295/25

267

8.043

4.

zemljišče

1381 Boštanj

303/23

28

280

5.

zemljišče

1381 Boštanj

303/24

317

3.170

6.

zemljišče

1381 Boštanj

303/25

60

600

1.623

45.322

SKUPAJ

33.229

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o Dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: Odgovor na vprašanje člana Občinskega sveta občine Sevnica, z
dne , 21.09.2022

Tomaž Lisec:
•

Zanima ga, koliko stanovanj je v lasti Občine Sevnica, kdo je v teh stanovanjih (brez
navedb imen in priimkov), kakšni so prihodki in odhodki ( iz tega naslova v zadnjih treh
letih;

Odgovor:
Občina Sevnica je po stanju na dan 28.09.2022 lastnica skupno 139 neprofitnih stanovanj,
imamo pa tudi 1 službeno stanovanje. Skupno torej 140 stanovanj. Poleg tega je v lasti občine
tudi 8 bivalnih enot z 11 posteljami na Kvedrovi cesti. Stanovanja se nahajajo na področju
Sevnice, Krmelja, Tržišča, Boštanja ter in Blance. 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.
Stanovanjsko področje, katerega del je tudi vzdrževanje stanovanj ureja Stanovanjski zakon
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 –
ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO
in 90/21) .
Stanovanja zasedajo upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, ki so se
predhodno prijavili na javni razpis. Zadnji veljavni razpis je bil objavljen v mesecu marcu
letošnjega leta. Stanovanja se dodeljujejo v skladu z Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21).
Pravilnik v svojem 3.členu opredeljuje splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja. Upravičenost do najema neprofitnega stanovanja se v skladu z 90.
členom zakona preverja vsakih pet let. Občina Sevnica je zadnjo preveritev upravičenosti do
najema neprofitnega stanovanja izvedla konec leta 2017. Ponovna preveritev upravičenosti bo
izvedena v začetku leta 2023.
Za obdobje od 1.1.2019 do 28.09.2022 je bilo za vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti
Občine Sevnica porabljeno 476.582,62 €. Še 261.740,66 € pa je bilo investirano v prenovo
starejših objektov, ki so opredeljeni tudi kot kulturna dediščina lokalnega pomena in so vpisani
v register nepremične kulturne dediščine, predvsem na področju Krmelja v bivših
denacionaliziranih stanovanjih. Delno sta bila prenovljena objekta Krmelj 20 in Krmelj 54 a. Iz
naslova najemnin je bilo v obdobju 01.01.2019 do 28.09.2022 skupno zbrano 471.872,73 €.

Podroben spisek vseh stanovanj v lasti Občine Sevnica se nahaja na Oddelku za okolje in
prostor, ki je zadolžen za vzdrževanje in upravljanje z stanovanji v lasti Občine Sevnica.
S spoštovanjem,

Pripravil:
Borut SIMONČIČ
Referent za stanovanjske zadeve in
civilno zaščito

Zvone KOŠMERL
Direktor OU
Občine Sevnica
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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
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ZADEVA: Vprašanje člana Občinskega sveta

Na 33. redni seji, ki je bila 21.9.2022 je bilo izpostavljeno naslednje vprašanje oziroma
pobuda:

Gregor Korene:
predlaga, da se v OŠ Sava Kladnika Sevnica spremeni sistem prevzema otrok po končanem
pouku oziroma podaljšanemu varstvu, po katerem lahko starši otroka prevzamejo le ob točno
določenih terminih. Primer dobre prakse je OŠ Blanca, kjer lahko starši na službeni telefon
pokličejo dežurno učiteljico, da jim preda otroka. Predlaga, da se sistem poenoti na vseh šolah
v občini;

Odgovor Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica:
Podaljšano bivanje je del razširjenega programa osnovne šole in ima svoj učni načrt. Za
poučevanje v podaljšanem bivanju so zato sistemizirana delovna mesta. Le-ta nam vsako leto,
na podlagi naše najave, odobri Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Podlaga
za našo najavo so prijave staršev, kjer starši označijo predviden odhod svojega otroka iz
podaljšanega bivanja. To je eden od glavnih razlogov, da učenci odhajajo iz podaljšanega
bivanja ob točno določenih terminih.
Na šoli imamo 11 skupin podaljšanega bivanja, v katere je vključenih 292 učencev. Na OŠ
Blanca, ki je omenjena kot primer dobre prakse, je v podaljšano bivanje vključenih 97 učencev.
To pa predstavlja kar pomembno razliko pri klicih na službeni telefon.
Ker se na šoli zavedamo, da se občasno ure, ki so jih starši za odhod domov navedli pri prijavi,
spremenijo, lahko starši vedno v učenčevo beležko napišejo, da bo npr. 10. 10. 2022 njihov
otrok odšel domov ob 14.15. Poleg tega starši velikokrat pokličejo v tajništvo šole s prošnjo,
da bi njihov otrok odšel iz šole prej, kot je dogovorjeno in tajnica gre vedno predat sporočilo v
skupino podaljšanega bivanja. Vendar pa to ne more postati pravilo, ker opis del in nalog
tajnice VIZ obsega veliko več, kot to.

S poenotenjem sistema na vseh šolah v občini se žal ne morem strinjati, ker se šole
razlikujemo med seboj. V konkretnem primeru bistveno razliko predstavlja število učencev, ki
obiskujejo podaljšano bivanje in površina šole.
Aleš Tuhtar, prof.,
ravnatelj

Notranja pravila šole določajo same in se seveda razlikujejo zaradi različnih dejavnikov.

Lep pozdrav,

Mojca Sešlar, univ.dipl.ekon.,
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Zadeva:

Odgovori na vprašanja in pobude iz 33. redne seje, 21. 9. 2022

Spoštovani,
posredujemo odgovore na nekatera vprašanja in pobude članov občinskega sveta podane na 33.
redni seji, 21. 9. 2022:
Tanja Novšak:
• zanima jo, kakšna je predvidena širina vozišča in pločnika nadvoza Šmarje, ali je predvidena
kolesarska steza ter kako se bodo v promet vključevala tovorna vozila;
Odgovor:
Navajamo podatke iz projektne dokumentacije za izvedbo:

Ker je promet kolesarjev po lokalni Savski cesti prepovedan oziroma otežkočen zaradi križanj z
železniškimi tiri, ni predvidene posebne ureditve kolesarskega prometa na nadvozu.
Tovorna vozila se bodo vključevala preko predvidenega priključka na regionalno cesto, ki je
projektiran za vse vrste cestnih prevozov.
• zanima jo, kdaj se bo urejala struga potoka v Lončarjevem Dolu.
Odgovor:
Vprašanje je s področja upravljanja oz. protipoplavnega urejanja vodotokov in je posredovano
Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji RS za vode.
Ko bo odgovor prejet, bo podan Občinskemu svetu.
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Darja Pompe:
• zanima jo, v kateri fazi je projekt izgradnje ceste Breg v smislu izdelave projektne
dokumentacije, realizacije in terminskega plana izgradnje;
Odgovor:
Na državnem cestnem omrežju na območju Brega so aktivni trije projekti, v različnih fazah:
- Rekonstrukcija reg. ceste in gradnja pločnika med GD Breg in mostom čez Podvinski potok je
obdelana v projektni dokumentaciji, ki jo je pridobila Občina Sevnica. Občina je letos naročila
parcelacijo za pridobitev potrebnih zemljišč za potrebe širitve ceste in gradnjo pločnika.
Poteka priprava tehničnih osnov za izvedbo parcelacije.
- Rekonstrukcija mostu čez Podvinski potok in ureditev križišča reg. cest na Bregu je obdelana v
projektni dokumentaciji, ki jo je pridobila DRSI.
Potekajo usklajevanja med DRSI in DRSV za sočasno ureditev potoka ter pridobivanje zemljišč.
- Rekonstrukcija reg. ceste in gradnja pločnika med križiščem reg. cest na Bregu in začetkom
naselja Breg iz smeri Sevnice je obdelana v projektni dokumentaciji, ki jo je pridobila DRSI.
Poteka pridobivanje zemljišč (DRSI).
Brigita Karlovšek:
• zanima jo, kako je z izgradnjo pešpoti na relaciji Radna-Log;
Odgovor:
V zvezi s problematiko kolesarskih in tudi pešpoti ob reki Savi potekajo aktivnosti na DRSI. Občina
Sevnica je preko RRA vključena vanje. Predvidevamo, da bomo na ta način prišli do projektne
dokumentacije ter izvedbe nekaterih ključnih kolesarskih povezav med katerimi je tudi navedena.
Sestanek na to temo med DRSI, RRA in posavskimi Občinami je sklican za 20. 10..
Rok Petančič:
• zanima ga, kdaj bodo nameščeni parkomati za izvajanje plačila parkiranja skladno s sprejeto
odredbo o ureditvi parkiranja;
Odgovor:
Predvidoma letos.
• zanima ga, kdaj je predviden začetek sanacije obstoječega mostu in krožišča, glede na to, da bi
se obnova mostu po terminskem planu morala pričeti v letošnjem letu.
Odgovor:
Pogodbi za most in krožišče sta podpisani. Predvidevamo, da se bosta obe investiciji začeli izvajati
letos. Vsa obvestila o spremembah prometnih ureditev bodo objavljena takoj ko bodo izdana.
Ivan Orešnik:
• zanima ga, kako je z izvedbo projekta rekonstrukcije državne ceste Šentjanž-Glino in s tem
povezane investicije ureditve šolskega igrišča;
Odgovor:
Po informacijah s strani DRSI je razpisna dokumentacija za izvedbo investicije pripravljena. Razpis
bo objavljen ko bodo zagotovljena finančna sredstva. Takrat bo pripravljen tudi sofinancerski
sporazum med DRSI in Občino.
• predlaga, da se prioritetno pristopi k sanaciji oz. novogradnji mostu na lokalni cesti pri rondoju v
Krmelju, ki predstavlja pomembno prometo povezavo v kraju.
Odgovor:
Projekt bo uvrščen v predlog plana proračuna Občine Sevnica za izvedbo v obdobju 23-26.
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Janez Kukec:
• zanima ga, kaj je s projektom sanacije državne ceste Tržišče-Bruna vas in Spodnje Vodale.
Odgovor:
Po informacijah s strani DRSI je predviden rok izvedbe prva polovica l. 23.

Lep pozdrav.
Pripravil:
Robert Kaše, univ. dipl. inž. str.
višji svetovalec za ceste in komunalo
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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: Odgovora na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Spoštovani,
Posredujemo vam odgovora na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s 33. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 21. 9. 2022:
Rok Petančič:
-

Zanima ga, ali je bilo za postavitev pitnika in klopi ob robu starega mestnega jedra na
območju stare Bertoletove hiše pridobljeno kulturno varstveno soglasje.

Odgovor:
Ureditev hortikulturnega dela starega mestnega jedra, kjer je poprej stala Bertoletova hiša, je
začasnega pomena predvsem v želji o skrbnem rednem urejevanju javnih površin.

Darja Pompe:
-

Predlaga, da se pobarva stopnišče pri NLB in Oposu v Sevnici, mogoče v okviru šolskih
dejavnosti.

Odgovor:
Javna površina so stopnišča pri NLB in Oposu in ne zidovi. Zidovi so v lasti vsakokratnih
lastnikov objekta. Bomo pa pridobili informacijo o načinu odstranitve grafitov.
Lep pozdrav.
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Številka: 033-0001/2022
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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje svetnika Tomaža Lisca
Spoštovani,
Na 33. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 21.9.2022, je svetnik Tomaž Lisec
podal naslednje vprašanje:
Zanima ga, kaj je novega pri dokumentacijskem delu izvajanja projekta Stadion Sevnica, glede
na to, da na gradbenem delu stvari očitno stojijo, kakšno je stanje proračunskih sredstev
projekta in zakaj se sklep občinskega sveta glede poročanja o stanju projekta ne realizira.
Odgovor:
V gradivu za 32. redno sejo občinskega sveta, ki je potekala 22.6.2022, je bilo pod točko
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta podan odgovor na vprašanji svetnika
Rok Petančič ter svetnice Brigite Karlovšek, ki sta vezana na izvedbo projekta Stadion Sevnica.
V odgovoru je podanih večino informacij in podatkov, ki odgovarjajo na vprašanje svetnika
Tomaža Lisca, zato isti odgovor ponovno dajemo v predložitev (brez prilog). Na koncu odgovora
pa so dodane še informacije, ki niso zajete v odgovoru v predhodnem odgovoru:
Odgovor, ki je bil podan v gradivu zadnje seje občinskega sveta:
»Občina Sevnica je pri podjetju Geoeng&Co. d.o.o., na podlagi skupnega terenskega ogleda,
naročila izdelavo projektne dokumentacije za stabilizacijo in ureditev zemljišča, predvidenem za
izvedbo projekta Stadion Sevnica.
V okviru tega so bile izvedene dodatne geotehnične analize in izračuni, z upoštevanjem vseh
predhodnih raziskav za potrebe gradnje stadiona, že izvedene geotehnične preiskave in analize
za potrebe sanacije pobočja po splazitvi v letih 2019, 2020 in 2021. Preverjeno je bilo
projektirano stopničasto zasutje in vkopana drenažna rebra z geostatično in stabilnostno
analizo.
Po predstavitvi projekta je bila dogovorjena faznost sanacije in sicer bo I. faza predstavljala
izvedbo odvodnjavanja s kamnito utrjeno peto v dolžini 132 m ter vkopanim kamnitim drenažnim
rebrom v skupni dolžini 190 m, nad plazom pod cesto.
Predlog izvedbe s finančno konstrukcijo izvedbe I. faze je v prilogi, pod nazivom Priloga 2: I.
faza sanacije plazu v Sevnici (priloga ni ponovno priložena odgovoru), z izvedbo odvodnjavanja s
kamnito utrjeno peto v dolžini 132 m ter vkopanim kamnitim drenažnim rebrom v skupni dolžini
190 m, nad plazom pod cesto.
Skupna ocenjena vrednost izvedbe I. faze, ki obsega izvedbo izkopov, nasipov ter sanacijskih
ukrepov znaša 98.583,32 EUR, kar je v okviru planiranih proračunskih sredstev za leto 2022,
kjer je za projekt stabilizacije terena predvidenih 100.000 EUR. Postopek izvedbe javnega
naročila za izbor izvajalca del bo izveden predvidoma do konca meseca avgusta.«

Če nadaljujemo na tej točki zaključka prejšnjega odgovora, je bil postopek izbora opravljen ter
30.8.2022 opravljen podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, ki je Javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica. 5.9.2022 je bil opravljena uvedba v delo, na kateri smo bili prisotni predstavniki
naročnika, izvajalca in nadzora. Sledilo je deževno obdobje, neprimerno za tovrstno delo. 10.
oktobra 2022 so bili izvedeni sondažni izkopi za določitev globine poteka globoke drenaže.
Izvajalec se je s podpisom pogodbe zavezal, da bo pogodbena dela zaključil najkasneje štiri
mesece od podpisa pogodbe.
Za poročanje o stanju projekta se smatra predložen odgovor s prilogami, ki je bil predložen v
gradivu za 32. redno sejo občinskega sveta, ki je potekala 22.6.2022. Gradivo je bilo
obravnavano pod točko dnevnega reda z naslovom Odgovori na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta.
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta z izidom glasovanja, 23 za 0 proti (prisotnih 23), pripomb pri tem odgovoru s strani
svetnikov ni bilo
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Številka: 033-0001/2022
Datum: 7.10.2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje svetnice Tanje Novšak
Spoštovani,
Na 33. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 21.9.2022, je svetnica Tanja Novšak
podala naslednjo pobudo:
Predlaga, da se na območju ob košarkarskem igrišču, kamor so bila prestavljena igrala s
Hrastov, zaradi varnosti otrok postavi ograja ob cesti in potoku.
Odgovor:
Otroško igrišče je nastalo ob košarkarskem igrišču ob Drožanjski cesti, kamor so bila na zelene
površine prestavljena igrala iz območja naselja Drožanjske ceste, nekaj 100 metrov višje. Med
cesto in samimi igrali poteka hodnik za pešce, igrala so postavljena tudi z odmikom od samega
hodnika.
Na drugi strani proti potoku bo postavljena varovalna ograja, sama izvedba je že v teku.
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Številka: 033-0001/2022
Datum: 7.10.2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje svetnice Tanje Novšak
Spoštovani,
Na 33. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 21.9.2022, je svetnica Tanja Novšak
podala naslednjo pobudo:
Predlaga, da policija na območju igrišča na Drožanjski cesti, večkrat izvaja nadzor oziroma
obvoze, saj se pojavlja vandalizem, motnje okolice s hrupom, onesnaževanje z odpadki ipd.
Odgovor:
Pobudo svetnice smo posredovali na Policijsko upravo Novo mesto, Policijsko postajo Sevnica.
Njihov odgovor je v prilogi tega dokumenta.
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ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 033-0001/2022
Datum: 7.10.2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje svetnice Stanislave Žičkar
Spoštovani,
Na 33. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 21.9.2022, je svetnica Stanislava
Žičkar podala naslednje vprašanje:
Zanima jo, koliko sredstev je bilo vloženih za izvajanje Strategije za mlade od začetka veljave
tega akta in kakšna je realizacija ukrepov (neprofitna stanovanja, izvajanje mladinskih
programov ipd.).
Odgovor:
Odgovor na pobudo svetnice je pripravil zavod KŠTM Sevnica, kot nosilec, izvajalec ter kreator
mladinskih programov ter same Strategije za mlade. Njihov odgovor je v prilogi tega dokumenta.
Občina Sevnica v okviru svojih zmožnosti ter tudi zakonskih podlag, sledi potrebam in željam
mladih, kar dokazuje tudi podeljen naziv Mladim prijazna občina ter vsakoletni Javni razpis za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica, za
katere je namenjenih 15.000 EUR proračunskih sredstev, prav tako občina pomaga pri raznih
prireditvah za mlade. So pa tudi področja in želje, ki pa jih ni mogoče realizirati v kratkem času
in so odvisne tudi od veljavne področne zakonodaje ter finančnih sredstev iz državnega in
občinskega proračuna.
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Številka: 033-0003/2022
Datum: 12. 10. 2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
Posredujemo vam odgovore na vprašanja, ki so jih podali člani Občinskega sveta Občine
Sevnica na 33. redni seji, dne 21.9.2022.

Matej Imperl:
Zanima ga, kdaj je predvidena sanacija ceste na odseku lovske koče proti Radežu, ki je v
slabem stanju.
Odgovor:
Občina Sevnica bo v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest ter skladno z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi zagotavljala normalno prevoznost lokalne ceste Loka – Radež.
Terminski plan sanacij odsekov poškodovanih cestišč na območju celotne Občine Sevnica se
določi glede na stanje poškodovanosti cestišča, gostote prometa ter seveda glede na
razpoložljivost finančnih sredstev. Navedeni odsek bo obravnavan ter uvrščen v program
sanacij v prihodnih letih.
Janez Kukec:
1. Predlaga, da se prouči možnost postavitve prometnega znaka za omejitev hitrosti na 40
km/h na cesti v naselju Telče in postavitev znaka za živali na vozišču na odseku iz smeri
Telč proti Telčicam;
2.

Predlaga, da se v križišču pri cerkvi v Gabrijelah namesti cestno ogledalo za večjo
preglednost pri vključevanju na glavno cesto iz smeri Polje;

Odgovor:
1. Občina Sevnica bo skupaj s predstavnikom KS Tržišče opravila ogled območja in se
dogovorila za ustrezno postavitev prometni znakov na območju naselja Telče – Telčice.
2.

Občina Sevnica je skupaj z vzdrževalcem lokalnih cest opravila ogled priključka javne poti
na lokalno cesto v Gabrijelah. Ugotovljeno je bilo, da v kolikor se udeleženci v prometu pri
vključevanju v promet iz smeri Polja na lokalno cesto pravilno postavijo in ustavijo, je
zagotovljena preglednost priključka in cestno ogledalo ni potrebno. Zaradi tega bomo v
križišču postavili prometni znak ustavi.

Z lepimi pozdravi!
Pripravila:
Rado Gobec, dipl.ekon.
Višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo
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SPLOŠNA SLUŽBA
Številka: 033-0001/2022
Datum: 12. 10. 2022

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Spoštovani,
na 33. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 21. 9. 2022, je bilo podano naslednje
vprašanje:
Brigita Karlovšek:
• Predlaga, da se v objekt Kulturne dvorane Sevnica vgradi dvigalo, da bo obisk dvorane
omogočen tudi gibalno oviranim osebam.
Odgovor:
Z izvajalcem dvigal in dvižnih ploščadi bo opravljen ogled o možnosti umestitve dvigala ali
dvižne ploščadi v objekt kulturne dvorane Sevnica. Na podlagi ugotovitev bo Občina Sevnica
pristopila k nadaljnjim aktivnostim, da se uredi neoviran dostop tudi gibalno oviranim osebam.

Pripravil:
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.,
vodja splošne službe
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Številka: 033-0003/2022
Datum: 12.10.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Odgovori na vprašanja članov občinskega sveta, podanih na 33. redni seji
Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 21.9.2022

Tanja Novšak
Vprašanje:
Zanima jo, kdaj se bodo lahko na čistilno napravo priključile stanovanjske hiše v Florjanski
ulici.
Odgovor:
Vprašanje smo posredovali na Komunalo d.o.o. Sevnica, ko prejmemo odgovor ga bomo
predstavili občinskemu svetu.
Stanislava Žičkar
Vprašanje:
Predlaga, da se preuči možnost postavitve cestnih ovir za omejitev hitrosti na cesti vrtički –
pokopališče Sevnica na Hrastih.
Odgovor:
Za obravnavano lokacijo je Občina Sevnica do sedaj prejela več različnih pobud glede
umiritve prometa (popolna zapora, omejitev hitrosti s signalizacijo…), ki jih je obravnaval tudi
Svet za preventivo in vzgojo v prometu (SPV). Ugotovitev po posvetu je bila, da nobena od
predlaganih rešitev ne bi ustrezno rešila obravnavane situacije. Podan predlog bomo
obravnavali na seji SPV v novi zasedbi in poskusili najti ustrezno rešitev, ter jo predstavili na
eni od prihodnjih sej občinskega sveta.
Aleš Mrgole
Vprašanje:
Zanima ga, ali je poleg čistilne naprave, ki je trenutno v gradnji, predvidena gradnja več
čistilnih naprav na širšem območju Mirnske doline (Tržišče, Šentjanž).
Odgovor:
Projekt odvajanja komunalne odpadne vode na območju Krmelja v Mirnski dolini je v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja, medtem ko je za čistilno napravo Krmelj gradbeno
dovoljenje že pridobljeno.

Za ureditev kanalizacije in rastlinske čistilne naprave v Šentjanžu poteka iskanje variantnih
rešitev.
Študijo variantnih rešitev so izdelovalci predstavili na zboru krajanov, ki je bil v maju 2020. Na
zboru je bila ustanovljena delovna skupina, ki bo v sodelovanju z občino poiskala
najustreznejšo lokacijo za umestitev čistilne naprave.
Delovni skupini je bila v juliju 2020 predstavljena dopolnjena študija, skupina pa si je v tudi
oktobru 2021 ogledala že izvedeno primerljivo čistilno napravo v Beli krajini.
Lokacija čistilne naprave še ni usklajena, se bo pa kljub temu začelo s projektiranjem
kanalizacijskega omrežja.

Matej Imperl
Vprašanje:
Zanima ga, kdaj je predvidena rušitev objekta v središču Loke pri Zidanem Mostu, saj z
objekta pada strešna kritina, kar predstavlja nevarnost za uporabnike avtobusne postaje v
neposredni bližini.
Odgovor:
Obravnavan objekt je v območju varovanja kulturne dediščine Loško-Račiško polje (EŠD
22621) in v neposredni bližini spomenikov Cerkev sv. Helene (EŠD 3113) ter Dvorec Loka
(EŠD 10185).
Zato smo glede obravnavanega objekta že kontaktirali Zavod RS za varovanje kulturne
dediščine za predhodne usmeritve glede sprejemljivih posegov na objektu.
Preden se sprejmejo nadaljnji koraki, bo Občina Sevnica pridobila statično oceno obstoječega
stanja, ki je že naročena.

Lucija Herlec, univ.dipl.inž.arh.
Višja svetovalka za komunalno infrastrukturo
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