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: 011-0003/2022
Datum: 31. 5. 2022

PREGLED SKLEPOV
31. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 25. 5. 2022
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 31. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
491. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 31. redne seje.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne
6.4.2022

492. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 30. redne seje občinskega sveta z dne 6. 4.
2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
493. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne 6. 4. 2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
3.

Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2021

494. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

4.

Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na
domu

495. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na
domu.
Cena celotne storitve znaša 23,13 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za
uporabnika znaša 4,90 EUR na uro, subvencija iz proračuna Republike Slovenije znaša 1,90
EUR, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 16,33 EUR oziroma 68,7 %.
Cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša 26,84 EUR za opravljeno uro storitve, od tega
cena storitve za uporabnika znaša 6,37 EUR na uro, subvencija iz proračuna Republike
Slovenije znaša 1,90 EUR, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 18,57 EUR
oziroma 67,5 %.
Cena celotne storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 28,08
EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,86 EUR na uro,
subvencija iz proračuna Republike Slovenije znaša 1,90 EUR, subvencija Občine Sevnica k
ceni storitve pa znaša 19,32 EUR oziroma 67,2 %.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

5.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona
Radna, Okoljsko poročilo in Elaborat ekonomike - prva obravnava

496. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Poslovna cona Radna, Okoljsko poročilo in Elaborat ekonomike v prvi obravnavi.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

6.

Opredelitve do stališč do prejetih pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Poslovna cona Radna

497. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovna cona Radna in nanje nima pripomb.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko ob Drožanjski cesti – zahod, (OPPN 81-15) in Elaborat ekonomike – prva
obravnava

498. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko ob Drožanjski cesti – zahod, (OPPN 81-15) in Elaborat ekonomike v prvi obravnavi.
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Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini
Sevnica
499. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se spremeni besedilo prve alinee prvega
odstavka 4. člena predloga Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v
občini Sevnica, tako da se glasi:
»- prvo uro 0,10 EUR«.
Izid glasovanja: 13 za 3 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
500. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih
parkiriščih v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 13 za 3 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
9. Predlog Odloka o videonadzoru na območju občine Sevnica – prva obravnava
501. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o videonadzoru na območju občine Sevnica v
prvi obravnavi s predlogi oziroma pripombami iz razprave, in sicer naj se do druge obravnave
odloka pripravijo podatki o številu primerov vandalizma v zadnjih petih letih, navedejo lokacije,
kjer se največkrat pojavljajo primeri povzročitve škode, opredeli storilce oziroma povzročitelje
škode, navede višina povzročene škode in način sanacije, navede višina predvidenih stroškov
vzpostavitve sistema videonadzora, poda podatek o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
(DPO) na Občini Sevnica in posreduje podatke o občinah, ki imajo podoben odlok.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
10. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Sevnica – prva obravnava
502. SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo predloga Odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju
občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
503. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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11. Seznanitev z rezultati participativnega proračuna »Sobivam, sodelujem, soodločam«
za leto 2022
504. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z rezultati participativnega proračuna »Sobivam,
sodelujem, soodločam« za leto 2022 in izvedbo postopka za leto 2023.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

12. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
505. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega
pomena za:
- parc. št. 60/3, 63/12, 63/24, 63/30, 370/4, 370/10, 370/12, 370/14, 370/24, 370/25,
370/27, 370/28, 370/29, 373/7, 373/11, 375/2, 377/5, 379/5, 381/1, 386/2, 500/3, 503/1,
vse k.o. 1379 Sevnica in
- parc. št. 63/1, 63/4, 63/9, 71/4, 71/6, vse k.o. 1380 Šmarje.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

13.

Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole
Boštanj

506. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic Jeraj,
profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Pot na Zajčjo Goro 78, 8290 Sevnica, za
ravnateljico Osnovne šole Boštanj.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
507. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta s pripombami:
Rok Petančič:
• pri podanem odgovoru glede opozorilnega znaka prepovedano za pse pri Športnem
domu ga zanima vsebinski razlog za postavitev znaka;
• pri odgovoru glede pitnika za vodo na športno rekreativnih površinah ob Savi je
predlagal postavitev dodatnega pitnika za vodo, ki bo namenjen psom;
• meni, da predlog DRSI glede sočasne izvedbe projekta rekonstrukcije mostu in
nadvoza čez železnico, ki je razviden iz zabeležke sestanka z dne, 24.3.2022, ni
sprejemljiv in je potrebno poiskati boljšo rešitev.
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Gregor Korene:
• opozori, da se njegovo vprašanje o možnosti ureditvi prehoda za pešce ni nanašalo na
obstoječi prehod na državni cesti, ki je omenjen v odgovoru Direkcije RS za
infrastrukturo, temveč na prehod neposredno pred vhodom v Trubarjev dom v Loki.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
• predlaga sistematičen pristop k oživitvi starega mestnega jedra in izboljšanju
življenjskih pogojev, kar pomeni umik tranzitnega (predvsem tovornega) prometa s
trga, prekategorizacijo ceste, ureditev infrastrukture (problematika podzemnih voda,
kanalizacija in drugo); zanima jo, kje so se ustavile določene aktivnosti, ki so bile
predlagane ob obravnavi konzervatorskega načrta za staro mestno jedro;
• zanima jo, kaj je z odprtjem grajske kavarne glede na to, da se bliža poletje.
Franc Pipan:
• zanima ga, ali ima občina namero zavarovati kmetijske površine pred točo z uporabo
letal, ki s snovmi razbijajo nevihtne oblake, s subvencioniranjem plačila zavarovalnih
premij pri zavarovalnicah ali nabavo protitočnih mrež za kmetijske površine, pomagati
kmetom
• predlaga, da občina sprejme strategijo o zmanjševanju toplogrednih plinov (nakup
električnih vozil v javnih zavodih, izgradnja sončnih elektrarn na strehah objektov javnih
zavodov) kot je to predlagal že pred časom
• predlaga, da problematiko glede zavarovanja kmetijskih površin pred točo in strategijo
zmanjševanja toplogrednih plinov obravnava Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo ter
predlaga ustrezno rešitev
Stanislava Žičkar:
• zanima jo, ali je mogoče pripraviti simulacijo zamud zaradi zapore ceste v času
izgradnje mostu in nadvoza, na relaciji Sevnica – Boštanj in Radeče – Krško; zanima
jo, kako bo z delovnim časom vrtcev in šol oziroma varstvom otrok glede na podaljšani
čas vožnje zaradi obvozov; predlaga, da se zagotovijo dodatna parkirna mesta na
železniški postaji in dodatni vagoni potniških vlakov glede na povečano število potnikov
v času zaprtja ceste;
Rok Petančič:
• predlaga, da JP Komunala d.o.o. Sevnica poišče sistemsko rešitev z namenom
rednega košenja javnih površin oziroma v času povečanih potreb zagotovi dodatni
kader za vzdrževanje javnih površin;
Vincenc Knez:
• predlaga, da se za obdobje delnih in popolnih zapor cest v sklopu izgradnje mostu in
nadvoza, poiščejo rešitve za nemoteno delovanje vseh služb vključenih v sistem
zaščite in reševanja;
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Tomaž Lisec:
• zanima ga, ali je mogoče dobiti zapisnik sestanka z DRSI z dne, 11.5.2022 in predlaga,
da so iz zapisnikov sestankov v bodoče vidne tudi opombe oziroma predlogi podani s
strani občine in ne samo dogovori;
• predlaga, da se pri Slovenski vojski preveri možnost postavitve pontonskega mostu,
namenjenega osebnim in intervencijskim vozilom;
• predlaga, da občina naroči delno zasnovo projekta rekonstrukcije ceste Boštanj –
Mokronog glede na to, da za izvedbo del ni potreben sprejem DPN
• zanima ga, zakaj se Občina Sevnica ni prijavila na javni razpis za e-oskrbo na domu
oziroma če se je prijavila, zakaj ni bila uspešna
Brigita Karlovšek:
• zanima jo, kaj je novega glede projekta Stadion Sevnica;
• predlaga, da se ob državni cesti Radeče – Sevnica umesti kolesarsko stezo;
Matej Imperl:
• zanima ga, ali so občani od države prejeli pomoč za odpravo posledic škode po toči
izpred dveh let in v kakšnem obsegu je bila izplačana;
Božidar Groboljšek:
• predlaga, da lokalna skupnost ne dovoli sanacije mostu, v kolikor predhodno ne bo
ponujena boljša rešitev, ker bo predvsem popolna zapora ceste za občane prevelika
obremenitev;

12. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo 22. junija ter z datumom proslave
ob dnevu državnosti, ki bo 24. junija 2022.

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