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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2021
Datum: 23. 9. 2021

PREGLED SKLEPOV
25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 22. 9. 2021
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 25. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
396. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 25. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 3., 4., 5. in 14. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje občinskega sveta z dne
23.6.2021

397. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 24. redne seje občinskega sveta z dne
23.6.2021.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

398. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 24. redne seje občinskega sveta z dne 23.6.2021.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi v enoti urejanja prostora KZ27.od – skrajšani postopek

399. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KZ27.od.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo Loke
vzhod (OPPN 46-05) – skrajšani postopek
400. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05).
4.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

5.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu IC INES
Sevnica ZN 31 – skrajšani postopek

401. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

6.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – prva obravnava

402. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se odločanje o predlogu Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini
Sevnica in Elaborat ekonomike prestavi na naslednjo sejo občinskega sveta, na kateri bo
izdelovalec OPPN natančneje pojasnil področje geologije in tveganja povezana s tem.
Izid glasovanja: 15 za 4 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

7.

Opredelitve do stališč in pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike

403. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval opredelitve do stališč, pripomb in predlogov
podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica ter Elaborata ekonomike in nanje
nima pripomb.
Izid glasovanja: 15 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

8.

Predlog Sklepa o pristopu Občine Sevnica h Konvenciji županov za podnebne
spremembe in energijo

404. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o pristopu Občine Sevnica h Konvenciji županov
za podnebne spremembe in energijo ter pooblastil župana za podpis pristopne izjave.
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Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

9.

Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica

405. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
10. Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
406. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov
v javnih vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
11. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2021
407. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v
prvem polletju leta 2021.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
12. Predlog soglasja k delovni uspešnosti direktorja RRA Posavje
408. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k delovni uspešnosti bivšega direktorja
Regionalne razvojne agencije Posavje Martina Brataniča.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
13. Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini
Sevnica – druga obravnava
409. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju
prometa v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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14. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in
financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica – skrajšani postopek
410. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
15. Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2021
411. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
16. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
412. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št.
1231/5, k.o. 1389 Goveji Dol in parc. št. 2550/10, k.o. 1392 Hubajnica ter odobril predlog
razpolaganja.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
17. Predloga sklepov o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica in
predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
413. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica v svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
kot predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica imenuje:
- Betko Šmit, Cesta na grad 31, 8290 Sevnica,
- Betko Salmič, Orešje nad Sevnico 20a, 8290 Sevnica in
- Tanjo Povalej, Cesta na Dobravo 19, 8290 Sevnica,
kot predstavnike zainteresirane javnosti pa imenuje:
- Vando Gorenjc, Šentjanž 42, 8297 Šentjanž,
- Tatjano Kolman, Mrtovec 7a, 8294 Boštanj in
- Nino Pfeifer Simončič, Dolenji Boštanj 95, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

18. Predlog mnenja k imenovanju direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu
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414. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica daje pozitivno mnenje k imenovanju mag. Roberta Potočnika,
Jagoče 18, 3270 Laško, za direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
415. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Povše
- zanima ga, v kakšni fazi je izvedba državnih projektov (nadvoz Šmarje, rondo, cesta
Šentjanž – Glino, most na Logu)
- zanima ga, zakaj Občina Sevnica ne pridobiva sredstev z javnih razpisov za ureditev
kolesarskih poti na območju občine
- predlaga, da se DRSC obvesti o poškodbah vozišča na rondoju pri Tušu v Boštanju
Tomaž Lisec
- zanima ga, v kakšni fazi je sprejem sprememb OPN
- ponovno predlaga, da se po zgledu ostalih občin izvede projekt Kolesarček in se na
treh lokacijah (pri železniški postaji oziroma v centru mesta, v starem delu Sevnice in
pri Lidlu) postavijo postaje za izposojo koles, za kar se lahko pridobijo tudi evropska
sredstva;
- zanima ga, ali so v pogodbi za ureditev vrtca v Boštanju določeni penali za zamudo pri
izvedbi del, kakšni so razlogi, da objekt ni bil predan v uporabo s 1.9.2021 ter kdo je
kril stroške del
Božidar Beci
- predlaga, da se tudi za potrebe kmetijstva uvede digitalno spremljanje količine padavin,
in podnebnih sprememb ter se na območjih ob reki Savi (Loka, Šentjur na Polju,
Kompolje, Šmarčna, Log, Blanca) prične z izgradnjo namakalnih sistemov, kar bi
omogočilo pridelavo hrane tudi v težjih vremenskih razmerah
Rok Petančič
- predlaga, da se v telovadnici v Osnovni šoli Tržišče namesti ustrezna zaščita za
opremo, tako da bo mogoče igrati tudi nogomet
- zanima ga, če so svetilke na trasi od Gostišča Majcen - Ulčnik do železniške postaje v
Tržišču, priključene na javno razsvetljavo, saj naj bi električno energijo še vedno
plačevale Slovenske železnice;
- zanima ga, kdaj je predvidena sanacija ceste Lončarjev Dol - Podvrh, ki je močno
poškodovana na več mestih;
- predlaga, da se kot del rešitve stanovanjske problematike mladih ustanovi stanovanjski
sklad na regionalni ravni, ki bi mladim družinam omogočal nakup stanovanj pod
ugodnejšimi pogoji
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Brigita Karlovšek
- meni, da pobuda člana sveta za vzpostavitev modre cone na parkirišču pred
Zdravstvenim domom Sevnica ni primerna, saj je parkirišče namenjeno uporabnikom
zdravstvenim storitev, ki niso vedno izvedene v roku ene ure, zato predlaga, da
parkirišče ostane v beli coni
- zanima jo, kaj je novega glede projekta Stadion Sevnica
Stanislava Žičkar
- zanima jo, če so že znani načrti z objektom stare šole v Krmelju, ko bo zgrajena nova;
Gregor Korene
- zanima ga, kdaj je predvidena sanacija mosta Jelovec, ki naj bi bila, glede na podan
odgovor na vprašanje člana sveta, zaključena že poleti
- zanima ga, ali je na JP Komunala Sevnica za plačilo izvedenih storitev urejeno
izdajanje e-računov;
- opozori, da je cestišče na mostu preko Save pri HE Arto – Blanca poškodovano
(izbokline in razpoke)
Tanja Novšak
- zanima jo, kdo je zadolžen za košnjo trave ob pešpoti od HE Boštanj do Orehovega
Gorazd Zupanc
- zanima ga, kdaj bo realizirana že podana pobuda za postavitev ograje ob HE Boštanj
– Orehovo
- zanima ga, kakšni so nadaljnji koraki za umiritev prometa na cesti Loka pri Zidanem
Mostu – Žirovnica, saj se postavljena omejitev hitrosti na 40 km/h ne upošteva
- predlaga, da se čas parkiranja na parkirišču P+R pri železniški postaji podaljša na 14
ur, saj so zaposleni na SŽ po 12-urnem delavniku v prekršku, zanima ga tudi, kako je
urejeno parkiranje za stanovalce objekta železniške postaje;
- zanima ga, zakaj je moralo Kulturno društvo Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu v
dveh dneh izprazniti svoje prostore, saj je trenutno neuporabna tudi dvorana, kamor so
prestavili skladiščene predmete
Rado Kostrevc
- zanima ga, kako je z izvedbo projekta izgradnje kanalizacijskega sistema na območju
Krmelja
- zanima ga, kakšni so načrti glede ureditve povezovalne poti na relaciji Krmelj – Tržišče
- predlaga, da se cestni odsek Križišče – Hinjce sanira z grobim asfaltom, ki poveča
oprijem vozil in ne dopušča višjih hitrosti
- zanima ga, kaj je s parcelo, ki je predvidena za širitev Zdravstvene postaje Krmelj
- predlaga, da se Občina Sevnica s stečajnim upraviteljem podjetja Inkos dogovori za
odkup stare opreme iz rudnika Krmelj

21. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu oktobru 2021.

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