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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2022
Datum: 23. 3. 2022

PREGLED SKLEPOV
29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 16. 3. 2022
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 29. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
460. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 29. redne seje s tem, da se 5.
točka dnevnega reda obravnava po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne
2.2.2022

461. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 28. redne seje občinskega sveta z dne
2.2.2022.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.

462. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne 2.2.2022.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
3.

Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa za leto 2021

463. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z Letnim poročilom o delu Medobčinskega
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli,
Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2021
464. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22)
Sklep je sprejet.
5.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike
Bautin, tržnice in javnega parkirišča – skrajšani postopek

465. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma
Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22)
Sklep je sprejet.
6.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko
gradnjo ob Planinski cesti – druga obravnava

466. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22)
Sklep je sprejet.
7.

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2021

467. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine
Sevnica v letu 2021.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
8. Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2022
468. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z Letnim programom dela in finančnim načrtom
Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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9. Oskrba s pitno vodo v občini Sevnica – seznanitev
469. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z elaboratom Oskrba s pitno vodo v občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
10. Predlog o oblikovanju cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic v
občini Sevnica za leto 2022
470. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval in sprejel predlog o oblikovanju cene grobnine in
najemnine za uporabo mrliških vežic v občini Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
11. Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2022
471. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
12.

Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitev
statusa javnega dobra ter predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica

472. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
lokalnega pomena za:
- parc. št. 247/5, 247/6, 248/9, 248/12, 274/14, 274/19, 274/28, 276/11, 276/12, 294/21,
297/119, 300/8, 300/22, 1024/32, 409/7, 411/7, vse k.o. 1381 Boštanj
- parc. št. 901/20, 2311/5, 462/2, 2315/13, 188/2, vse k.o. 1390 Vrh
- parc. št. 1460/2, k.o. 1382 Kompolje.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
473. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 2550/12 in 2550/13, obe k.o. 1392 Hubajnica
- parc. št. 1598/6, k.o. 1386 Kal
- parc. št. 1955/12, 1955/16, 1955/17, 1955/5, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh
- parc. št. 1480/2, k.o. 1362 Okroglice
- parc. št. 2673/17, k.o. 1393 Studenec
- parc. št. 1631/4 in 1631/7, obe k.o. 1373 Žigrski Vrh
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ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
Javnega zavoda KŠTM Sevnica
474. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica v svet javnega zavoda KŠTM Sevnica kot predstavnike
ustanoviteljice Občine Sevnica imenuje:
- Ano Jelančić, Ribniki 12, 8290 Sevnica,
- Janeza Kukca, Tržišče 11e, 8295 Tržišče,
- Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, 8290 Sevnica,
- Mirana Grubenška, Kvedrova cesta 6a, 8290 Sevnica,
- Nado Novšak, Log 17, 8294 Boštanj in
- Matjaža Travna, Drožanjska cesta 103, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
14. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini
Sevnica
475. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev
javnih zavodov v predlagani višini, določeni s strani svetov zavodov, in sicer:
- ravnatelju Osnovne šole Ane Gale Sevnica Gregorju Piršu,
- ravnateljema Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Mirjani Jelančič in Alešu Tuhtarju,
- ravnateljema Osnovne šole Blanca Vincencu Frecetu in Kseniji Juh,
- ravnateljici Osnovne šole Boštanj Vesni Vidic Jeraj,
- ravnateljici Osnovne šole Krmelj Gusti Mirt,
- ravnateljici Osnovne šole Tržišče Zvonki Mrgole,
- ravnateljici Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž Nataši Kreže,
- ravnateljici Vrtca Ciciban Sevnica Tanji Sorčan,
- ravnateljici Glasbene šole Sevnica Katji Krnc,
- direktorici Zdravstvenega doma Sevnica Vladimiri Tomšič in pomočnici direktorice Violeti
Bahat Kmetič ter
- direktorici Knjižnice Sevnica Aniti Šiško.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
476. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s pripombo
Roka Petančiča:
•

zanima ga, kakšen je dolgoročni upravljavski načrt destinacije Lisca in predlaga, da
občinski svet sprejme konkretni upravljavski načrt, v katerem bodo opredeljeni izvajalci,
vsebina in način izvajanja ter vir sredstev
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Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Aleš Mrgole:
• predlaga, da se prouči možnost postavitve brvi ali manjšega mosta v neposredni bližini
železniškega mosta med postajama Tržišče in Pijavice, ki bi pohodnikom na relaciji od
Železniške postaje Tržišče do Pijavic zagotavljal varno pohodniško pot
• predlaga, de se preuči možnost namestitev slovenskih zastav na območju občine po
vzoru drugih slovenskih krajev; primerna lokacija za Tržišče je pri pletenki na cestnem
križišču
• predlaga, da občina vsaj dvakrat tedensko ter ob dnevih sejma za starejše občane
financira avtobusni prevoz do Sevnice
Rado Kostrevc:
• na 27. redni seji je postavil vprašanje glede porabe sredstev iz naslova NUSZ z
območja Krmelja, vendar ni zasledil odgovora
• zanima ga, kako daleč je projekt starega mosta čez Hinjo, kakšna rešitev je predvidena
glede lesenega hodnika za pešce, kako bo rešen prometni režim vključno z morebitno
avtobusno postajo, glede na zahtevno prometno situacijo, kako bo poskrbljeno za
ohranitev povezave obeh delov naselij (sedaj 2 mostova za pešce); predlaga ogled
situacije na terenu z vsemi deležniki, ki jih ta problem zadeva, in preveritev predvidenih
rešitev z vidika dolgoročne ustreznosti in smiselnosti
• zanima ga, kdo je upravljavec odseka lokalne ceste Hinjce pri Krmelju - Ogorevke,
odcep za Šentjanž (LC do naselja Kamenško) ter kakšna bo prioriteta sanacij, kdo, na
kakšen način in na podlagi česa o tem odloča, glede na to, da gre za odseke, ki so bili
urejeni z visoko samoudeležbo uporabnikov in samoprispevki občanov
• zanima ga, kdo je lastnik območij, kjer so urejeni ribniki v Krmelju ter ali so aktivnosti
ribiške družine glede ureditev usklajene z interesi lastnikov zemljišč; ali občina kot
zainteresirana partnerica pri urejanju okolja te interese usklajuje in ali se razmišlja o
razvoju ribiške dejavnost v smislu športnega ribolova in s tega vidika ribolovnega
turizma, ali se v tem smislu že pristopa k načrtovanju celovite ureditve območja, s čimer
je povezano tudi financiranje teh ureditev in ureditev lastniških razmerij
• zanima ga, kdaj je predviden pričetek izgradnje Čistilne naprave Krmelj
Tanja Novšak:
• zanima jo, koliko zaklonišč v občini Sevnica je primernih za evakuacijo ljudi, v katerih
nekdanjih zakloniščih je zaradi izvajanja drugih dejavnosti zmanjšana možnost
uporabe za namene zaklonišča in katere dejavnosti se tam izvajajo
• zanima jo, ali bo Občina Sevnica kaj donirala Ukrajini po zgledu drugih občin
Franc Pipan:
• zanima ga, ali se bo Občina Sevnica pridružila Občini Krško glede izreka podpore
Martinu Novšaku pri nedavni razrešitvi z direktorskega mesta
• zanima ga, ali se lahko v semaforiziranemu križišču pri trgovini Izidor, kljub rdeči luči
zavija desno, kot je bilo določeno z novim predpisom
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Darja Pompe posreduje vprašanja s strani prebivalcev Brega in Šentjurja na Polju:
• zanima jih, kje se je končala obnova mostu čez potok na začetku naselja Breg
• zanima jih, kaj je s projektom izgradnje pločnika v naselju Breg
• prosijo, da se javno izpostavi osebo v vasi, ki je tudi lastnik zemljišč in vse navedene
projekte ovira, to je g. Janez Zupančič, kaj se lahko v tem primeru naredi, saj težava
traja že vrsto let, vsi pripravljeni projekti pa se zaradi te osebe ustavljajo, ker ne dovoli
posegov na njegovih zemljiščih, medtem ko on z lastno rabo posega v tuja zemljišča;
prosijo za natančen opis te problematike, da se poiščejo rešitve
• zanima jih, pri kom dobijo informacije o natančnem poteku trase nove vodovodne
povezave Breg - Šentjur, saj bo v primeru, da trasa poteka po zemljiščih v lasti Janeza
Zupančiča, spet nastala težava ter ali bo priklop uporabnikov na novo omrežje nujen
Marjan Ločičnik:
• zanima ga, koliko projektov kogeneracije – soproizvodnje toplotne in električne
energije, je bilo v Občini Sevnica projektiranih oz. koliko je bilo pridobljenih subvencij
v zadnjih petih letih
Rok Petančič:
• predlaga, da se poišče sistemska rešitev za izboljšanje kakovosti zraka v šolah na
območju občine
• zanima ga, v kateri fazi je celostna ureditev starega mestnega jedra Sevnica v skladu
s sprejetim sklepom občinskega sveta
• zanima ga, kako deluje sistem prijave okvar posameznih svetilk javne razsvetljave ter
na kakšen način se izvajajo redni pregledi svetilk
Matej Imperl:
• zanima ga, ali ima Občina Sevnica pripravljen načrt oz. strategijo za nadomestitev plina
z drugim, bolj ekološkim energentom v smislu podpiranja proizvodnje lesne biomase,
skupnih kurilnic, distribucije lastne energije podjetij ostalim
• zanima ga, zakaj projekt obnove kapelice v Loki pri Zidanem Mostu ni bil uvrščen v
participativni proračun;
• predlaga, da se v javnem razpisu za obnovo kulturnih objektov in spomenikov razširi
seznam objektov (cerkve, kapelice, kužna znamenja ipd.)
• zanima ga, kaj se lahko naredi, da lastnik zemljišča ob poti, ki vodi mimo cerkve v
Florjansko ulico, odstrani drevje, ki za uporabnike poti predstavlja nevarnost
Božidar Groboljšek:
• predlaga da, se zaradi pomanjkanja parkirnih mest na Trupejevi rampi odstrani
reklamna prikolica in tako sprostita dve parkirni mesti
17. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 6. aprila 2022. Povabi
jih na prireditev Športnik leta 2021 ter na dogodke ob svetovnem dnevu lutk.
Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve
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