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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2021
Datum: 25. 10. 2021

PREGLED SKLEPOV
26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 20. 10. 2021
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
416. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 26. redne seje.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne
22.9.2021

417. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 25. redne seje občinskega sveta z dne
22.9.2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

418. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne 22.9.2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – nadaljevanje prve
obravnave

419. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je v prvi obravnavi sprejel Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat
ekonomike.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

4.

Seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« - participativni
proračun za leto 2022

420. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem,
soodločam« - participativni proračun za leto 2022.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

5.

Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2022

421. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2022 s
podanimi predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2022:
-

Zagotoviti sredstva za projektiranje skupnih čistilnih naprav, pripraviti projektno
dokumentacijo za prijavo na razpise.
Urediti področje malih čistilnih naprav, sofinanciranje izgradnje, poiskati prehodne
rešitve za območja, kjer izgradnja kanalizacije ni predvidena oziroma sofinanciranje ni
upravičeno.
Pripraviti študijo čiščenja in odvajanja odpadnih voda.
Spodbujati je potrebno gospodinjstva, naj se združujejo v nameri za izgradnjo skupnih
MČN (področja Loka, Račica, Kladje, Blanca).
Podan je predlog za povečanje sredstev za šport.
Glede na povišanje prihodkov na ravni celotnega proračuna naj se poviša tudi del
sredstev za dejavnost športa.
Podana je pobuda za proučitev možnost financiranja ali sofinanciranja zimskih in letnih
občinskih lig.
Podano je vprašanje, zakaj se je povišala splošna proračunska rezervacija.
Podano je vprašanje, kaj pomeni postavka drugi operativni odhodki za delovanje OU.
Podano je vprašanje, kaj pomeni postavka odškodnine zaradi sodnih postopkov.
Podano je vprašanje, kaj pomeni 85.000 EUR za upravljanja bazena.
Podan je pomislek, zakaj plačati 500.000 EUR za odpravo napake pri projektu
stadiona; naj stroške krije tisti, ki je zanjo odgovoren.
Predlagana je nova lokacijo za stadion, na lokaciji stadiona pa naj se uredijo dodatna
parkirišča, preostala sredstva naj se namenijo izgradnji kulturne dvorane.
Predlog, da se sredstva namesto za sanacijo terena za izgradnjo stadiona raje
namenijo za kulturno dvorano Sevnica; atletska steza je realna potreba, nogometno
igrišče pa ne.
Namesto predvidenega stadiona (sredstev za stabilizacijo) je predlagana ureditev
športnega parka; preostali delež v proračunu za stabilizacijo brežine sredstev pa bi se
lahko namenil še za športni park Krmelj. Potreb za nogometno igrišče ni.
Nogometno igrišče ni potrebno, atletska steza pa vsekakor.
Sanacija povezovalne poti Log–Radna naj se izvede v prvi polovici leta 2022 (ne samo
projektna dokumentacija), saj gre za zelo nevaren odsek
Nujna je ureditev povezave Lukovec–Log.
Predlog, naj se doda postavka za pripravo idejne zasnove za cestno povezavo
Boštanj–Mokronog.
Predlog, da občina aktivno pristopi k posodobitvi in umestitvi hitre ceste proti Ljubljani
po vzoru drugih občin, saj je ta povezava gonilo razvoja.
Uredita naj se zadnji dve ulici v Dolenjem Boštanju (kanalizacija, cesta).
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-

V proračunu ni predvidenih sredstev za projektiranje in urejanje Boštanja.
Zagotoviti sredstva za igrišče pri OŠ Šentjanž in novo cesto v Češnjicah.
Pobuda za rešitev težave z odlaganjem odpadne folije od bal.
Pobuda za širitev mreže defibrilatorjev v KS Šentjanž še na Brunk.
Podano je vprašanje glede pomena drugih izrednih nedavčnih prihodkov v višini
113.000 (indeks povišanja 202).
Pobuda k sledenju projektom, ki bi sledili brezogljični družbi (pridobivanje sredstev EU).
Okrepiti področje e-mobilnosti; načrt elektrifikacije, car-sharing, e-skiroji itd.
Pobuda, naj se z EU sredstvi razvija digitalizacija občine.
Zagotoviti sredstva za sofinanciranje zamenjave azbestne kritine, ustanoviti namenski
sklad.
Izdelati projekt za ureditev središča Tržišča, pripraviti OPPN.
Urediti turistično–rekreativno kolesarsko pot Krmelj–Tržišče–Malkovec z namenom
razvoja turizma in zagotovitve varnosti.
Predlog za ureditev povezovalne poti Krmelj–Tržišče.
Sanacija cest v Zgornjih in Spodnjih Vodalah, cesta Slančji Vrh–Krsinji Vrh in cesta
Telče.
Urediti žarno steno in prostor za raztros pepela na pokopališču v Tržišču.
Predlog, naj se občina aktivno vključi v postopek odkupa nepremičnin, ki so potrebne
za izvedbo sanacije ceste Šentjanž–Glino
Predlog za ureditev starega mestnega jedra Sevnice (javna razsvetljava, sanacija
asfalta proti Gobovcam); pobuda za celovit razvoj starega mestnega jedra (pregled
predlogov, podanih na okrogli mizi).
Prelog za celovito projektno ureditev starega mestnega jedra Sevnice, in ne le
Slomškovega doma.
Predlog za izgradnjo kulturne dvorane v Sevnici.
Sevnica potrebuje kulturno dvorano, mogoče je tudi pridobiti EU sredstva za njeno
gradnjo.
Pripraviti projekte za prijavo na razpise.
Poiskati ustrezen prostor za vadbo kulturnih društev (pevske, folklorne skupine), s
katerim bi upravljal KŠTM Sevnica.
Za ureditev ceste na Vrhu nad Boštanjem naj se pripravi vsaj projekt.
Urediti parkirišče pri OŠ Boštanj
Predlog za ureditev igrišča oz. Atletske steze v sklopu športnega parka Krmelj
Čimprejšnja sanacija mostu čez Hinjo, ker gre za zelo obremenjen in nevaren odsek
Ureditev javne razsvetljave na relaciji Krmelj–Gabrijele
Izvesti dokončno rušitev stare hiše (Krmelj 38), komunalno urediti območje, ki bo
primerno za gradnjo.
Sanacija ceste Hinjce–Ogorelce–Kamenško, vsaj na posameznih odsekih.
Predlog za ureditev stare ceste Mrtovec, do Deželaka (bivalna enota), gre za ureditev
200-metrskega odseka.
Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v KS Loka.
Sanacija ceste Loka–Račica.
Ureditev vodovoda Okroglice, Slap in priprava študije za ureditev vodooskrbe na tem
območju.
Za rekonstrukcijo LC Poklek–Blanca 20 tisoč evrov ne bo dovolj, je zelo obremenjena
s tovornim prometom.
Zagotoviti sredstva za umestitev pločnika ob LC Blanca–Poklek mimo žage, saj gre za
zelo nevaren odsek.
Ob umestitvi pločnika dodatno okrepiti vodovodno povezavo na Blanci z dodatno cevjo,
saj ob porabi vode iz hidranta in vnovičnem polnjenju cevi prihaja do poškodb na hišnih
povezavah.
Potrebno je doreči izvedbo projekta Kanalizacija in ČN Blanca.
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Predvidi naj se proračunska postavka za opremo vzgojno-izobraževalnih objektov s
klimatskimi napravami.
Ustrezno urediti dostop do OŠ Blanca, ki je zelo sporen z vidika varnosti, predlog za
pripravo projektne dokumentacije.
Potrebno je realizirati sanacijo ceste na odseku Lončarjev Dol–Čanje; postavka naj se
iz 30 dvigne na 50 tisoč evrov.
Predlog za ureditev parkirišč v Sevnici, potreben celovit pregled možnih lokacij, predlog
za dvonadstropno parkirišče pri Kiwi shopu.
Ureditev ceste Cankarjeva s podaljškom proti obrtni zbornici, rekonstrukcija cestišča in
kanalizacijskega sistema, tudi z dopolnitvijo javne razsvetljave in z delom pločnika;
Lisca se ograjuje in zmanjkuje prostora. Predlog za sofinanciranje ureditve asfalta pred
obrtno zbornico s strani podjetja Lisca, saj težka tovorna vozila uničujejo cesto.
Ob zgradbi pri Tušu je ostalo prosto parkiranje, nekaj vozil se tam parkira zelo vztrajno
in je stalno zasedeno; območje ni namenjeno samo za enega uporabnika. Predlog za
daljši termin brezplačnega parkiranja na modri coni, namesto za eno na dve uri,
določeni ljudje uporabljajo to parkirišče tudi za zdravstvene storitve. Predlog, da je
možna uporaba tudi parkirne ure, saj je to zelo smiselno namesto pisanja listkov.
Kako je z depandansami na Lisci, predlog, da se pristopi k ureditvam novih po
odstranitvi starih.
Predlog za 25-metrski bazen.
Na Gradu Sevnica urediti dostop za gibalno ovirane, urediti zadostno število parkirišč
in urediti okolico Lutrove kleti.
Poskrbeti za celovito prometno signalizacijo usmerjanja do kulturnih objektov,
turističnih destinacij, gostišč itd.
Urediti celovito urejanje plakatiranja in poskrbeti za sistematično in sprotno
odstranjevanje preteklih povabil na dogodke, v povezavi s celovito urejenostjo kraja.
Pobuda, da se najdejo sredstva za dodatne arheološke raziskave na Ajdovskem
Gradcu in na Revanšcah pod Lisco, saj bi to bil izredno zanimiv in atraktiven turistični
produkt, tudi v povezavi z Lisco.
Potrebno je urediti neurejeni odsek ceste na Lisco.
Z odkupom dela zemljišč je potrebno na Lisci urediti dodatna parkirišča.
Za obnovo mrliške vežice na Rovišču je potrebno povišati kvoto sredstev.
Urediti možnost za raztros pepela na pokopališču na Studencu.
Urediti obnovo strehe in fasade na Kulturnem domu Studenec.
Predlog za pripravo projektne dokumentacije za križišče med Roviščem, Zavratcem in
Studencem, saj je zelo nevarno.
Obnova cest v slabem stanju na območju KS Studenec.
Novo cesto Zavratec–Rovišče je potrebno dopolniti s peš-potjo za otroke, cesta je zelo
nevarna.
Potrebno je obnoviti cesto Črni potok–Križ.
Predlog za priključitev konceptu pametnih vasi.

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

6.

Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2021

422. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se priznanja Občine Sevnica v letu 2021
podelijo naslednjim dobitnikom:
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Grb Občine Sevnica:
- ZDRAVSTVENEMU DOMU SEVNICA, Trg svobode 14, Sevnica;
Zlata plaketa Občine Sevnica:
- mag. BREDI DRENEK SOTOŠEK, Drožanjska cesta 58, Sevnica,
- ZVONKI MRGOLE, Telče 19 a, Tržišče;
Srebrna plaketa Občine Sevnica:
- CIRILU DOLINŠKU, Šmarčna 8, Boštanj,
- MAJDI HRIBERŠEK, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica,
- PAVLU DROBNETU, Ledina 51 a, Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

423. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica imenuje:
- Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, 8290 Sevnica,
- Gorazda Zupanca, Račica 53a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
- Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

8. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
424. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je ugotovil, da je članu Jožetu Jerebu, Malkovec 31a, 8295
Tržišče, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 7. 6. 2021, prenehal mandat člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica se kot predstavnik
Policijske postaje Sevnica imenuje Primož Smole, Celjska cesta 22, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
425. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Aleš Mrgole
- zanima ga, kako napreduje projekt izgradnje nove osnovne šole v Krmelju, kako velik
bo objekt, kakšna so predvidena sredstva za izgradnjo, ali so narejene vse potrebne
analize glede števila prirasta ali upada otrok v prihodnosti ter kakšno je stališče občine
glede združevanja šol Tržišče – Krmelj – Šentjanž;
- zanima ga, kdaj je predvidena ureditev ceste, javne razsvetljave in pločnika v Tržišču
(odsek od osnovne šole do cerkve);
Tanja Novšak
- zanima jo, kaj je novega pri OPPN Radna – Hofer;
Franc Povše
- predlaga, da se poskrbi za prometno varnost otrok pri novem vrtcu v Boštanju, in sicer
s postavitvijo ležečih policajev, merilnikom hitrosti in podaljšanjem cone omejitve
hitrosti na 30 km/h;
- zanima ga, v kakšni fazi je projekt daljnovod Boštanj in predlaga, da se aktivno pristopi
k reševanju zadeve;
- zanima ga, zakaj Občina Sevnica ne unovči bančnih garancij ali zahteva sanacij na
izvedenih projektih, ko so za to izpolnjeni pogoji;
- prosi za pojasnilo JP Komunala d.o.o. Sevnica, kaj delavci delajo na terenu od 6.00 do
7.00, ko je v tem času tema;
Rok Petančič
- zanima ga, kdaj bo sanirana javna pot od stare pošte mimo Šumeja, ki je poškodovana,
puščal naj bi tudi vodovod;
- zanima ga, kdo skrbi za posajena drevesa na poti ob reki Savi v bližini avtopralnice;
- pridružuje se pobudi za ureditev starega mestnega jedra Sevnice
Matej Imperl
- predlaga, da se Občina Sevnica vključi v pogovore z lastnikom zemljišča, po katerem
poteka dostop do cerkve Sv. Lovrenca, ki je pot zaprl, saj je predvidena obnova
mežnarije ob cerkvi;
Ivan Orešnik
- na eni od prejšnjih sej je podal vprašanje glede nepreglednega ovinka pri Bregarju v
Hinjcah, kjer je tik ob cestišču postavljena škarpa;
- predlaga, da se funkcionalna zemljišča blokov prenesejo v last etažnih lastnikov, ki naj
za njihovo vzdrževanje tudi skrbijo;
Marjan Ločičnik
- predlaga, da se prometni znaki, ki prepovedujejo promet za vozila, katerih osna
obremenitev je večja od 5 t odstranijo, saj že šolski avtobus presega navedeno
obremenitev;
- zanima ga, kaj je s pogodbo o upravljanju pokopališča Rožno med Občino Krško,
Občino Sevnica in Župnijo Brestanica in kakšen je predlog rešitev;
Gregor Korene
- predlaga, da se pri sosednjih občinah preveri interes za izgradnjo regionalne
sežigalnice komunalnega blata
- predlaga, da se občina pri določenih zadevah odloči za izvedbo konsolidiranega
javnega naročila (npr. nakup klim za osnovne šole, postavitev videonadzornega
sistema za izboljšanje prometne varnosti);
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zanima ga, zakaj je bil v naselju Dolnje Brezovo ležeči policaj postavljen v tako kratkem
času in brez vednosti krajanov ter predlaga, da se ležeči policaj namesti tudi na lokalni
cesti pri objektu z naslovom Jelovec 3, Boštanj;

Janez Kukec
- predlaga, da se z namenom rešitve odlaganja odpadkov na Telčah sestaneta JP
Komunala d.o.o. Sevnica in predstavnika krajevne skupnosti iz Telč;
- predlaga, da se sanirajo poškodovane bankine na cesti Krsinji Vrh – Slančji Vrh

11. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje in jih povabi na osrednjo slovesnost ob
občinskem prazniku v mesecu novembru.

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