Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2021
Datum: 3. 12. 2021

PREGLED SKLEPOV
27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 1. 12. 2021
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 27. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
426. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 27. redne seje s tem, da se 12.
točka obravnava po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje občinskega sveta z dne
20.10.2021

427. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 26. redne seje občinskega sveta z dne
20.10.2021.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

428. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 26. redne seje občinskega sveta z dne 20.10.2021.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
3.

Dopolnjen osnutek OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti – prva
obravnava

429. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je v prvi obravnavi sprejel Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

4.

Opredelitev do stališč do pripomb podanih v času javne razgrnitve in obravnave
OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

430. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti in nanje nima pripomb.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.
5.

Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 – prva obravnava

431. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da je proračun Občine Sevnica za leto 2022 usklajen, s čimer je
sprejet tudi Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.
432. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2022, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2022 in
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 307.915
EUR, razpolaganje z nepremičnim premoženjem pa se načrtuje v orientacijski vrednosti
437.367 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 149.056 EUR.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.
433. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Sevnica v letu 2022, ki znaša 400 EUR.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.
6.

Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2022

434. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

2

7.

Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2022

435. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program kulture v Občini Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
8.

Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2022

436. 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 2022.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

9.

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 2022

437. 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 2022.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
10. Predlog Sklepa o določitvi orientacijske vrednosti zemljišč, ki so predmet ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Sevnica
438. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o določitvi orientacijske vrednosti zemljišč, ki
so predmet ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
11. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
439. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičninah v lasti Občine Sevnica s:
parc. št. 804/4, 803/2, 804/6, 748/4, vse k.o. 1381 Boštanj;
parc. št. 466/2, 567/4, 568/6, 569/4, 578/5, 578/6, 579/4, 606/2, 607/2, 607/4, 608/2,
610/2, 620/2, 652/2, 682/7, 654/2, 675/2, 1485/2, vse k.o. 1370 Podvrh;
parc. št. 839/4, 837/1, 838/3, vse k.o. 1379 Sevnica;
parc. št. 1432/3, 3498, 3500, vse k.o. 1393 Studenec;
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-

parc. št. 434/3, 440/4, 440/6, 440/7, 447/1, 448/1, 479/2, 497/2, 440/10, 495/2,
501/7, 504/2, 506/4, 561/2, 564/2, 564/4, 724, vse k.o. 1369 Trnovec;
parc. št. 262/4, 262/7, 263/2, 264/8, 264/10, 267/2, 268/2, 221/6, 229/2, 264/4,
264/6, 387/4, vse k.o. 1367 Zabukovje;
parc. št. 2532/204, 2532/211, 2532/214, 2532/240, vse k.o. 1391 Log;
parc. št. 1613/2, 1613/4, 1613/5, 1613/6, 1613/7, 1613/8, 1613/9, vse k.o. 1373
Žigrski Vrh;
parc. št. 939/2, 971/3, 971/4, vse k.o. 1390 Vrh.

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

12. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban
Sevnica – skrajšani postopek
440. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
441. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
zavoda Zdravstveni dom Sevnica imenuje:
- Frančiško Zemljak, Ribniki 26, 8290 Sevnica,
- Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, 8290 Sevnica in
- Mirana Grubenška, Kvedrova cesta 6a, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Boštanj
442. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Boštanj imenuje:
- Jelko Bec, Boštanj 13a, 8294 Boštanj,
- Andreja Lisca, Boštanj 104, 8294 Boštanj in
- Jožeta Goriška, Trg svobode 32, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
443. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž imenuje:
Danico Kramžar, Kamenško 5, 8297 Šentjanž,
Anko Vozelj, Budna vas 9, 8297 Šentjanž in
Nado Vodišek, Hinje 19, 8297 Šentjanž.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
16. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
444. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s
pripombami:
Ivan Orešnik
- predlaga, da se izvede ogled terena pri Bregarju v Hinjcah in preveri, ali je škarpa
postavljena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma soglasjem Občine
Sevnica
- ne strinja se s trditvijo, da je uporabnost funkcionalnih zemljišč blokov večja in
optimalnejša, če so v lasti Občine Sevnica in meni, da je v interesu etažnih lastnikov,
da se lastništvo ustrezno uredi;
Rok Petančič
- zanima ga, ali bo v sklopu ureditve kanalizacijskega sistema sanirana tudi celotna
javna pot od stare pošte mimo Šumeja
- predlaga, da se postopek spremembe OPPN glede pokritja teniškega in ostalih
zunanjih igrišč ob Športnem domu pospeši, saj je bila pobuda s strani Teniškega kluba
podana že večkrat;
Gorazd Zupanc
- predlaga, da se na cesti Loka pri Zidanem Mostu – Žirovnica predpisana omejitev
hitrosti zniža na 30 km/h, saj je cesta ozka in nepregledna
Matej Imperl
- zanima ga, ali dogovor z lastnikom zemljišča poleg treh markiranih planinskih poti
vključuje tudi dostop do cerkve Sv. Lovrenca in mežnarije; zanima ga tudi, kakšne so
pravice lastnika na zemljišču tik ob cerkvi in naj ga Občina Sevnica z njimi seznani
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan
- predlaga, da se kot prispevek občine k razogljičenju narave in manjši uporabi fosilnih
goriv pristopi k pripravi projektov za postavitev sončnih elektrarn na šolah in ostalih
objetih v lasti občine, da bodo v času objave razpisov za sofinanciranje ti že pripravljeni,
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prav tako naj se za ta namen na nivoju občine ustanovi skupina strokovnjakov s tega
področja
Franc Povše
- zanima ga, ali so člani sveta sledili navodilom stroke in se cepili proti koronavirusu
- zanima ga, zakaj je cena storitve prvega stika s pokojnim, ki na JP Komunala d.o.o.
Sevnica znaša 280 EUR, občutno višja kot pri ostalih izvajalcih, glede na to, da je bila
dogovorjena usklajenost z ostalimi primerljivimi občinami oziroma ponudniki te storitve
Rok Petančič
- zanima ga, ali se je Občina Sevnica opredelila do stališč oziroma predlogov rešitev iz
dopisa Alpe Adria Green glede Strelišča Radna, ki naj bi ga občina prejela v mesecu
septembru, kakšno rešitev predlaga ter koliko sredstev (omenja se znesek 75.000
EUR) in za kakšne namene je Občina Sevnica namenila za ureditev strelišča v zadnjih
letih
Tanja Novšak
- predlaga, da se v rekreacijskem območju v Sevnici popravi poškodovana ograja, ki
razmejuje otroška igrala in fitnes naprave za odrasle od ostalih površin
Marjan Ločičnik
- predlaga, da JP Komunala d.o.o. Sevnica spremeni urnik odvoza mešanih odpadkov v
vasi Poklek, saj je trenutni termin določen prezgodaj zjutraj, ali pa začne odvoz izvajati
od vsake hiše
- predlaga, da se predstavijo podatki merilnika hitrosti, ki je bil postavljen v Krajnih Brdih
Brigita Karlovšek
- zanima jo, kaj je novega glede izvedbe projekta most Log
Tomaž Lisec
- zanima ga, v kateri fazi je sprejem spremembe OPN
- predlaga, da se na relaciji Log – Sevnica enkrat ali dvakrat tedensko ob točno določeni
uri izvajajo tudi redni avtobusni prevozi z enim izmed prevoznikov, ki izvajajo šolske
oziroma medkrajevne prevoze
- predlaga, da se pregleda in sanira poškodovana ograja ob cesti na relaciji Konjsko –
Laze
Rado Kostrevc
- pohvali ureditev odbojkarskega igrišča na mivki in teniškega igrišča v Športnem parku
Krmelj
- predlaga, da se celostno pregleda prometna situacija v vasi Hinjce (preveri, kako je s
tovornim prometom, prouči možnost prestavitve ceste) in se opredeli do mogočih
rešitev
- zanima ga, kako se v območje Mirnske doline vračajo sredstva iz naslova NUSZ,
plačana s strani podjetij, ki delujejo na območju Krmelja, kakšen je načrt prihodnjih
vlaganj oziroma za katere projekte so se že namenila navedena sredstva
Gregor Korene
- predlaga, da se pridobijo podatki o meritvah hitrosti na dovozni cesti za HTC-jem v
Sevnici, uvede postopek za vzpostavitev območja omejene hitrosti - cona 30 km/h in
uredi prehod za pešce
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18. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje in jih povabi k spremljanju objav glede
načina izvedbe družabnih dogodkov v mesecu decembru.

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