Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2020
Datum: 28.12.2020

PREGLED SKLEPOV
20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 23.12.2020
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
289. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 20. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 7. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne
18.11.2020

290. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 19. redne seje občinskega sveta z dne 18.11.2020.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
291. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne 18.11.2020.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3.

Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021

292. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

4.

Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini
Sevnica

293. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.

5.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica 3 (dopolnjen osnutek) – prva obravnava

294. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je v prvi obravnavi sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (dopolnjen osnutek).
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.

6.

Opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne
obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica 3

295. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 in jih potrdil, z naslednjo spremembo:
upošteva se pripomba pod zaporedno številko 3.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske
enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju – skrajšani postopek

296. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

8.

Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 – prva obravnava

297. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da je proračun Občine Sevnica za leto 2021 usklajen, s čimer je
sprejet tudi Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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298. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2021, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2021 in
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2021.
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 398.116
EUR, razpolaganje z nepremičnim premoženjem pa se načrtuje v orientacijski vrednosti
510.576 EUR.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta
ravnanja ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklepajo
pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, do
največ 20 % skupne vrednosti obeh načrtov, kar znaša 181.738 EUR.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
299. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Sevnica v letu 2021, ki znaša 400 EUR.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

9.

Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar –
marec 2021

Ker je bil Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 sprejet, je bila 9. točka umaknjena
z dnevnega reda.
10. Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021
300. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Sklepom o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
11. Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2021
301. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb,
delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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12. Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021
302. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

13. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Regionalne razvojne agencije Posavje
303. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k imenovanju Nataše Šerbec, stanujoče na
naslovu Narpel 61, 8270 Krško, za direktorico Regionalne razvojne agencije Posavje.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
14. Potrditev skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Posavje
304. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se Srečka Ocvirka izloči iz tričlanske volilne komisije, ki bo
vodila in ugotavljala izide tajnega glasovanja o imenovanju članov Razvojnega sveta regije
Posavje in za predsedujočega komisije imenuje Božidar Groboljšek.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
305. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da tričlansko volilno komisijo za izvedbo tajnega glasovanja o
imenovanju članov Razvojnega sveta regije Posavje sestavljajo Božidar Groboljšek, Matej
Imperl in Marjan Ločičnik.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
306. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil skupno listo kandidatov za člane Razvojnega sveta
regije Posavje, ki jo sestavljajo:
1) predstavniki občin:
1. Franjo Debelak, Črešnjevec ob Bistrici 13a, Bistrica ob Sotli, župan Občine Bistrica ob
Sotli;
2. Ivan Molan, Sela pri Dobovi 58, Dobova, župan Občine Brežice;
3. Srečko Ocvirk, Podvrh 31, Zabukovje, župan Občine Sevnica;
4. Tomaž Režun, Kolenov graben 1, Radeče, župan Občine Radeče;
5. Ladko Petretič, Hmeljska cesta 13, Kostanjevica na Krki, župan Občine Kostanjevica
na Krki;
6. mag. Miran Stanko, Stritarjeva ulica 17, Krško, župan Občine Krško;
2) predstavniki gospodarstva:
1. Alojz Tuhtar, Orehovo 80, Sevnica
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2.
3.
4.
5.
6.

Darko Gorišek, Cesta oktobrskih žrtev 62, Šentjernej;
Janko Hrastovšek, Cesta bratov Cerjakov 31, Brežice;
Igor Arh, Pot na Črnile 18, 8273 Leskovec pri Krškem;
Danijel Levičar, Grebenčeva cesta 56 b, 8273 Leskovec pri Krškem;
Boris Orešek, Kvedrova cesta 14, 8290 Sevnica;

3) predstavniki nevladnih organizacij:
1. Andreja Pavlin, Ulica Stanka Škalerja 21, Brežice;
2. Sašo Obolnar, Svibno 12, 1433 Radeče;
3. Nataša Resnik, Bizeljska cesta 52, 8259 Bizeljsko.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
288. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjimi pripombami:
Ivan Orešnik
- zanima ga, zakaj se NUSZ obračunava tudi za nezazidana stavbna zemljišča, ki niso
del OPPN (naknadno pošlje podatke o zemljiščih)
- zanima ga, na kakšen način občinska uprava odloča o oprostitvah plačila NUSZ
Matej Imperl
- pove, da iz podanega odgovora glede Slomškovega doma ni razvidno, ali je ureditev
tega objekta načrtovana ali ne;
- zanima ga, ali se je z opustitvijo sprejema OPPN za ureditev dela starega mestnega
jedra Sevnice opustilo tudi ostale ureditve, ki so predvidene v prostorskem aktu (brod,
privezi)
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan
- predlaga, da se vse zdravstvene delavce zaposlene v Zdravstvenem domu Sevnica za
požrtvovalno delo v času epidemije, nagradi z izplačilom proračunskih sredstev v višini
150 EUR ter z izplačilom 300 EUR tiste, ki delajo neposredno z okuženimi bolniki s
COVID-19
Franc Povše
- predlaga, da občina sprejme odlok, na podlagi katerega bi se lahko v zidanicah prijavilo
stalno prebivališče, saj so manjši vinogradi v opuščanju, prazni objekti pa predstavljajo
možnost za rešitev stanovanjske problematike
Tomaž Lisec
- zanima ga, zakaj informacija o teku projekta Stadion Sevnica ni bila podana že od junija
in pričakuje, da bo točka na dnevnem redu prve naslednje seje
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-

-

zanima ga, kaj je Občina Sevnica v sodelovanju z lastnikom objekta Panorama storila
v preteklih treh mesecih glede vrtca v Boštanju in kaj namerava storiti v prihodnjih treh
mesecih
zanima ga, kdaj bo na seji občinskega sveta obravnavana problematika podjetja Stilles
oziroma prestavitve črpališča vode, ki je bila predstavljena na dveh odborih
zanima ga, kaj se je v zadnjih treh mesecih naredilo v smeri sprejema odloka o
kategorizaciji cest

Brigita Karlovšek
- zanima jo, ali je že znana lokacija za nove prostore Rdečega križa Sevnica in kdaj bi
se novi prostori lahko začeli uporabljati
Rado Kostrevc
- zanima ga, kako in za kakšne namene krajevne skupnosti prerazporejajo namenska
sredstva za pluženje, ki ostanejo neporabljena
- kaj predstavljajo postavke administracije v občinski upravi in zakaj se v proračunu tako
razlikujejo opisi glede na posamezne krajevne skupnosti
- zanima ga, kaj se dogaja z zemljišči, ki so v lasti podjetja Inkos d.o.o. in so namenjena
širitvi in posodobitvi Zdravstvene postaje Krmelj
- predlaga, da Občina Sevnica, v okviru možnosti, spremlja dogajanje glede stečaja
oziroma zaprtja podjetja Inkos d.o.o., saj je pričakovati negativne socialne in
gospodarske posledice v kraju in občini
Stanislava Žičkar
- zanima jo, kakšen je dogovor med občinama Sevnica in Šentjur o sanaciji
poškodovanega mostu čez Sevnično pri odcepu za Prapretno in kdaj je sanacija mostu
predvidena
Tanja Novšak
- zanima jo, ali poteka pridobivanje projektne dokumentacije za most Log ter predlaga,
da se na eni od prihodnjih sej občinskega sveta predstavi časovnica projekta
Rok Petančič
- predlaga, da se OPPN spremeni v smeri, da bo možno izvesti pokritje teniškega in
ostalih zunanjih igrišč ob Športnem domu
- predlaga uvedbo redne točke dnevnega reda sej občinskega sveta - seznanitev s
ključnimi informacijami o teku večjih projektov, ki se izvajajo na območju občine
- predlaga, da se v zapisniku sej občinskega sveta navajajo imena razpravljavcev, tako
da je razvidno, kaj je kdo predlagal in ne samo povzetek skupne razprave

17. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu januarju ali februarju
2021.

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