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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2022
Datum: 9. 2. 2022

PREGLED SKLEPOV
28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 2. 2. 2022
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
445. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 28. redne seje.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.
2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne
1.12.2021

446. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 27. redne seje občinskega sveta z dne
1.12.2021.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.
447. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne 1.12.2021.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica 3 – druga obravnava

448. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
4.

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

449. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.
5.

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica za obdobje
2022 - 2025

450. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
v Občini Sevnica za obdobje 2022 - 2025.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.

6.

Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2022

451. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto
2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.

7.

Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica za:
oskrbo s pitno vodo
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
čiščenje komunalne odpadne vode
ravnanje z odpadki

452. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne
službe v Občini Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki ter sprejel potrjene in
zaračunane cene.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

8. Potrditev elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe za leto 2022
453. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil elaborat o oblikovanju cene in ceno izvajanja 24-urne
dežurne službe za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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9. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2021
454. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v
letu 2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
10. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2021
455. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o prihodkih iz naslova omejitve
dedovanja v letu 2021.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

11. Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2022
456. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
12.

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

457. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1006/8 in 1006/11, obe k.o. 1381 Boštanj
- parc. št. 1955/21 in 1961/3, obe k.o. 1396 Krsinji Vrh
- parc. št. 3874/4, k.o. 2662 Malkovec
- parc. št. 1465/3, 1472/3, 1472/5, 1472/6, 1472/8 in 1472/9, vse k.o. 1362 Okroglice
- parc. št. 1468/2, k.o. 1370 Podvrh
- parc. št. 1520/43, 1520/120, 926/27 in 926/38, vse k.o. 1379 Sevnica
- parc. št. 2312/6 in 2313/2, obe k.o. 1390 Vrh
- parc. št. 1680/8, 1680/9 in 1680/10, vse k.o. 1367 Zabukovje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Tržišče
458. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o obeh kandidatkah za ravnateljico
Osnovne šole Tržišče, in sicer:
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-

mag. Mateji Repovž Lisec, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Mali
Cirnik pri Šentjanžu 23a, 8297 Šentjanž, kateri daje prednost pri imenovanju, in
Olgi Vodopivec, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Malo Črnelo 11,
1295 Ivančna Gorica.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
459. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
• Poda pobudo, naj Slovenske železnice poskrbijo za stalno dostopnost sanitarij na
Železniški postaji Sevnica.
• Meni, da se dostopnost nekaterih institucij v državi konstantno slabša, pri tem izpostavi
ukinjanje podružnic pošt in bank ter bankomatov. V sevniškem okolju je potrebno
poskrbeti za več nabiralnikov. Izpostavi problematiko zamud pri dostavi poštnih pošiljk,
saj niso dostavljene naslednji dan po oddaji.
• Izpostavi vprašanje, ali občina razmišlja o dodelitvi sredstev, ki bi najbolj ogroženim
pomagala k omilitvi posledic energetske revščine. Občina in Center za socialno delo
naj skupaj določita kategorije prebivalcev, upravičenih do tovrstne pomoči.
Rok Petančič:
• Poda vprašanje, kakšna je predvidena dinamika oziroma sosledje napovedanih večjih
investicij Direkcije za infrastrukturo v Sevnici, med njimi gradnje rondoja Šmarje,
obnove glavnega mostu v Sevnici in gradnje mostu na Logu.
• Glede nadaljnje izvedbe projekta Stadion Sevnica pričakuje vsebinsko predstavitev
stanja na seji občinskega sveta.
• Poda vprašanje, kakšen je načrtovani poslovni model upravljanja Lisce kot
rekreacijsko-turistične in gostinske točke, po vseh izvedenih občinskih investicijah v
osrednji objekt, Tončkov dom.
Marjan Ločičnik:
• Poda vprašanje, kakšno je stališče Občine Sevnica do predlogov sanacije Kolarjevega
grabna na Dolnjem Brezovem, glede na decembra 2021 opravljen sestanek z vsemi
deležniki.
• Občina Sevnica naj pred začetkom dogradnje OŠ Blanca skliče posvet s predstavitvijo
poteka gradnje, načina izvajanja pouka in delovanja zaposlenih v času izvajanja,
zagotavljanja varnega dostopa do šole, pa tudi ureditve kanalizacije in čistilne naprave
Blanca.
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•

Na državni cesti med Sevnico in Blanco je stanje nivojskega prehoda pri Gostilni Kregl
slabo, o tem je potrebno obvestiti vzdrževalca.

Tanja Novšak:
• Strokovne službe naj pripravijo podatke, kakšna je v vrtcih sevniške občine čakalna
vrsta za vključevanje otrok, tudi v luči same dinamike sprejemanja.
Gregor Korene:
• Strokovne službe naj pripravijo podatek glede stanja čakalne vrste za odmere zemljišč,
ki so v korist občine.
• Izpostavi vprašanje, kakšna je metodologija oddajanja nepremičnin v lasti Občine
Sevnica v najem. Poda mnenje, da so določeni objekti precenjeni (izpostavi primer
Clann Loka), zato poda pobudo za ustrezno poenotenje oziroma ovrednotenje cene
najema glede na vrednost in stanje nepremičnine.
• Z vidika izboljšanja varnosti predlaga ureditev prehoda za pešce pred Trubarjevim
domom v Loki pri Zidanem Mostu.
Miran Grubenšek:
• Poda vprašanje, ali so za območje OPPN Drožanjska-zahod, glede na pomisleke o
vodnatosti območja, že znani rezultati raziskav.
• Poda vprašanje, kakšni so načrti oziroma aktivnosti v smeri nadomestitve odstranjenih
depandans na Lisci.
Brigita Karlovšek:
• Izpostavi vprašanje, kaj je novega v povezavi s pešpotjo Log–Radna.
• Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je potrebno posredovati pobudo za
preplastitev ceste na relaciji Radeče–Sevnica, ki zaradi udrtin mestoma postaja
nevarna.
Janez Šerjak:
• Na izhodni del iz smeri Cankarjeve ulice proti obrtni zbornici je potrebno postaviti
prometni znak oziroma ustrezno urediti signalizacijo, ki bo ustrezno nakazovala
prednostni sistem cest.
• Glede projekta rekonstrukcije Ceste na Dobravo poda predlog sestanka z lastniki, s
ciljem uskladitve projekta z dodatnimi predlogi lastnikov zemljišč.

16. Razno
Župan člane sveta seznani z obiskom Vlade Republike Slovenije v Posavju. Povabi jih na
prireditev ob kulturnem prazniku in jih seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu
marcu.

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