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PREGLED SKLEPOV
18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 21.10.2020
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 18. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
272. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 18. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavata 3. in 4. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje občinskega sveta z dne
23.09.2020

273. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 17. redne seje občinskega sveta z dne 23.09.2020.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
274. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 17. redne seje občinskega sveta z dne 23.09.2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3.

Spremembe in dopolnitve OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s
spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1) – skrajšani postopek

275. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v
Sevnici (SD OLN1).
Izid glasovanja: 12 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

4.

Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj – skrajšani
postopek

276. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21 - iz glasovanja se izloči Franc Povše)
Sklep je sprejet.

5.

Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2020

277. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se priznanja Občine Sevnica v letu 2020 podelijo naslednjim
dobitnikom:
Grb Občine Sevnica prejme:
- PODJETJE EVERGREEN d.o.o., Dolenji Boštanj 54 b, Boštanj.
Zlato plaketo Občine Sevnica prejmeta:
- MATJAŽ POHAR, Kladje nad Blanco 10 c, Blanca in
- JOŽE LAZAR, Kal pri Krmelju 9, Šentjanž.
Srebrno plaketo Občine Sevnica prejmejo:
- ROTARY KLUB SEVNICA, Cesta na grad 17, Sevnica,
- MARJAN LOČIČNIK, Poklek nad Blanco 12 b, Blanca in
- MIRJANA JELANČIČ, Ribniki 10, Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20 - iz glasovanja se izločita Stanislava Žičkar in Marjan
Ločičnik)
Sklep je sprejet.
6. Predlog sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču
v Krškem
278. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem predlaga
naslednje kandidate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Avguštin Darinka, Planinska cesta 50a, 8290 Sevnica
Boljte Franc, Prešna Loka 38, 8290 Sevnica
Cigole Robert, Račica 43, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Debevc Božidar, Cesta na grad 34, 8290 Sevnica
Derstvenšek Marjana, Cesta na grad 21, 8290 Sevnica
Jakubek Maja Valentina, Loka pri Zidanem Mostu 25, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Lazar Stanko, Tržišče 3, 8295 Tržišče
Lipec Jerica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica
Markošek Dušan, Studenec 11a, 8293 Studenec
Mirt Alenka, Jablanica 29a, 8294 Boštanj
Mlakar Petra, Čanje 42a, 8283 Blanca
Novak Jože, Boštanj 58, 8294 Boštanj
Oreškovič Robert, Boštanj 18d, 8294 Boštanj
Pintar Vladimir, Drožanjska cesta 41a, 8290 Sevnica
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pinterič Melita, Planinska cesta 26, 8290 Sevnica
Salmič Betka, Orešje nad Sevnico 20a, 8290 Sevnica
Simeonov Fanika, Zgornje Vodale 3, 8295 Tržišče
Simončič Borut, Stanetova ulica 6, 8290 Sevnica
Šantej Katarina Albina, Florjanska ulica 117, 8290 Sevnica
Trbovc Martina, Radna 27, 8294 Boštanj
Zupanc Gorazd, Račica 53a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Železnik Jože, Vrh pri Boštanju 21, 8294 Boštanj

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21 - iz glasovanja se izloči Gorazd Zupanc).
Sklep je sprejet.
7. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
279. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z naslednjo
pripombo:
Gregor Korene
- predlaga, da se vprašanje glede izvajanja jutranjega varstva za drugošolce posreduje
Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica z namenom priprave izračuna stroškov
organizacije varstva, ki bi ga plačevali zainteresirani starši ali občina.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak
- zanima jo, kakšen je terminski plan glede na podane pripombe občanov na prvo
dopolnitev predloga sprememb OPPN stanovanjska soseska Sončni gaj oziroma kaj
se bo spremenilo glede na pripombe.
Matej Imperl
- zanima ga, kako bodo letos obravnavana poročila društev glede upravičenih stroškov
iz javnih razpisov in predlaga, da se dodeljena sredstva društvom izplačajo kljub temu,
da je bilo delovanje društev zaradi epidemije onemogočeno in programi izvedeni v
manjšem obsegu;
- zanima ga, ali so kakšni načrti za ureditev objekta Slomškovega doma za izvajanje
manjših kulturnih dogodkov ter ali so v okviru ureditve predvideni prostori za
skladiščenje različne opreme društev;
- zanima ga, kdo lahko uredi podatke o poti do Lisce na aplikacijah za navigacijo, saj je
v zadnjem obdobju opaziti večji promet z avtomobili in avtodomi na Cirju in Polju, kamor
aplikacije napotujejo voznike.
Tomaž Lisec
- zanima ga, kdaj bo občinski svet seznanjen z naslednjim poročilom glede stadiona v
Sevnici ter ali se poleg poročila pripravljajo tudi drugi dokumenti glede načrtovanja
dokončne izgradnje stadiona.
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Janez Kukec
- predlaga, da se izvajalca vzdrževanja in urejanja površin ob državni cesti v Tržišču
pisno pozove h kvalitetni izvedbi in dokončanju del, saj so brežine neurejene, razrašča
se ambrozija, začeta dela pa niso izvedena do konca;
- predlaga, da se Ministrstvo za okolje in prostor pisno obvesti o pojavu medveda v
loviščih Lovskih družin Tržišče, Boštanj in Šentjanž, ki se redno pojavlja v bližini
domačij in kmetijskih poslopij, ter predlaga odlov ali odstrel živali;
Gregor Korene
- zanima ga, kakšni so načrti glede sanacije makadamske dovozne ceste v stanovanjski
soseski Dolnje Brezovo.
Miran Grubenšek
- predlaga, da se na območju od Orešja proti Krakovem opravi ogled terena ob Sevnični
oziroma količina naplavin v rečni strugi, in da pristojne službe izvedejo čiščenje struge
zaradi zagotovitve poplavne varnosti.
Rado Kostrevc
- zanima ga nadaljevanje postopka izgradnje kanalizacijskega sistema v Krmelju;
- predlaga, da se na Direkciji za infrastrukturo preveri, kdaj bo državna cesta na odseku
pri podjetju Doga Galvana d.o.o. v Krmelju sanirana in predlaga, da se občina aktivno
vključi v sanacijo z namenom vgradnje ustreznih infrastrukturnih kanalov, da
obnovljene ceste ne bi bilo potrebno ponovno odpirati;
- opozori, da je bil na Kamenškem opažen medvedji mladič.
Marjan Ločičnik
- predlaga, da se ugotovi lastništvo zemljišča, na katerem stoji visoka kamnita zložba pri
stari šoli na Blanci ter lastnika pozove k ureditvi, saj se ob močnejših padavinah
kamenje iz zložbe ruši.

9. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 18. novembra 2020
in predstavi poročilo štaba Civilne zaščite Občine Sevnica.

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