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24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 23. 6. 2021
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
386. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 24. redne seje.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne
5.5.2021

387. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 23. redne seje občinskega sveta z dne 5. 5.
2021.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
388. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne 5. 5. 2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepa 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 26., 27., 28. in 29. aprila 2021

389. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 26., 27., 28. in 29. aprila 2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
390. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepa 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 26., 27., 28. in 29. aprila 2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Sevnica – druga obravnava
391. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.
5.

Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini
Sevnica – prva obravnava

392. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je v prvi obravnavi sprejel Odlok o občinskih cestah, javnih
površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica s pripombami iz razprave.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24)
Sklep je sprejet.
6.

Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2021

392. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
7.

Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica

393. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
parc. št. 1468/6, 1468/18, obe k.o. 1370 Podvrh
parc. št. 2673/9, k.o. 1393 Studenec
parc. št. 2315/13, 2315/21, 2315/29, 2315/12, 2315/22, 2315/24, 2315/26, 2315/2,
2315/18, vse k.o. 1390 Vrh
parc. št. 2533/13, k.o. 1391 Log
parc. št. 2864/2, k.o. 1397 Tržišče
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
8.

Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

394. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičninah v lasti Občine Sevnica:
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-

s parc. št. 926/2, 1145/2, obe k.o. 1373 Žigrski Vrh;
s parc. št. 87/1, 963/8, 963/9, 979, vse k.o. 1365 Breg;
s parc. št. 550/2, 550/4, 552/2, 558/9, 668, 1612/2, 1619/1 vse k.o. 1382 Kompolje;
s parc. št. 279/18, 289/4, 294/38, 294/64, 296/109, 297/14, 297/20, 297/30, 557/39,
748/4, 803/2, 804/6, 848/6, vse k.o. 1381 Boštanj;
s parc. št. 667/2, k.o. 1389 Goveji Dol.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
9.

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

395. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan
- predlaga, da se na mestu zrušitve ameriškega letala, ki je na območju Meniškega vrha
strmoglavilo 19. 3. 1944, postavi spominsko obeležje padlim zaveznikom. Predlaga, da
KŠTM vzpostavi stik z ameriškim veleposlaništvom, sam pa bo posredoval kontaktne
podatke občanov, ki se dogodka spominjajo;
- predlaga, da se Infri d.o.o. poda pobuda za ponovno zasaditev dreves ob obali
akumulacijskega jezera ob HE Boštanj, kjer je bilo posajenih 30 orehov, od katerih je
bilo ob košnji večina porezanih ter opozori vzdrževalce površin na posajena drevesa.
Franc Povše
- zanima ga, ali ima Občina Sevnica pripravljene nadomestne prostore, če vrtec Boštanj
ne bo pripravljen za uporabo 1. 9. 2021;
- predlaga, da se na novem parkirišču ob ZD Sevnica vzpostavi modra cona, namenjena
uporabnikom zdravstvenih storitev in Lekarne Sevnica;
- predlaga, da se zaradi izgradnje mosta Log s pomočjo poslanca Tomaža Lisca v
Sevnico povabi ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca;
- predlaga, da Občina Sevnica poskrbi, da se asfaltacije izvajajo v pogodbenih rokih;
Marjan Ločičnik
- zahvali se zaposlenim na občinski upravi za sofinanciranje ureditve rekreacijskih
površin na Blanci, prav tako za udeležbo na nogometnem turnirju ob otvoritvi površin,
na katerem so sodelovali tudi predstavniki podjetja Infra d.o.o. in člani občinskega
sveta;
- zanima ga, kdaj bo dokončan projekt ureditve ceste Blanca – Poklek, za katerega je bil
izvajalcu Asfalt Kovač, d.o.o. kot prvi rok za izvedbo določen datum 8. 6. 2021, ki je bil
z aneksom podaljšan do 8. 7. 2021;
Brigita Karlovšek
- predlaga, da se na Vrhu pri Boštanju na mestu, kjer je bil postavljen bakren obelisk, ki
je bil odtujen, postavi nadomestno obeležje;
- zanima jo, kako je z ureditvijo pešpoti od Radne proti Logu;
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Aleš Mrgole
- zanima ga, kdaj je predvidena asfaltacija ceste Gabrijele – Pijavice in kakšne so
možnosti za celotno obnovo te ceste;
- predlaga, da se obnovi odsek ceste od Gostišča Majcen - Ulčnik proti železniški postaji
Tržišče, izgradijo pločniki in prenovi javna razsvetljava;
- zanima ga, v kateri fazi je ureditev obrtne cone v Krmelju;
Tanja Novšak
- zanima jo, za kakšne namene bodo uporabljeni prostori bivše Modiane v Sevnici
Rado Kostrevc
- predlaga, da se v Gabrijelah čez celo naselje uredi mulda, na katero se lahko vozila
med vožnjo na ozkih odsekih umaknejo ob srečanju z večjimi vozili;
- zanima ga, kakšen je načrt z dvema stavbama v Krmelju (nova in stara hiša) in
predlaga, da se v načrt bodočih ureditev vključita obe stavbi;
- pohvali Ribiško družino Sevnica, katere del je tudi enota Krmelj, za skrb za ribnik in
ureditev novega ribnika na poti proti Gabrijelam ter Občini Sevnica predlaga, da društvu
nameni finančno pomoč za utrditev brežine, nakup rib in vodnega rastlinja;
Janez Šerjak
- zanima ga, kakšni so načrti Lisce s prostori, ki bodo izpraznjeni;
- predlaga, da se s 1. 9. 2021, skladno s sprejeto ureditvijo, zagotovi parkiranje v modri
coni na območju med Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in Tušem;

11. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma v mesecu septembru
2021 in jih povabi na obeležitev 30. obletnice obrambe samostojne in neodvisne države
Republike Slovenije ter na skupno posavsko počastitev dneva državnosti.

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