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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2022
Datum: 13. 7. 2022

PREGLED SKLEPOV
32. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 22. 6. 2022
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
508. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 32. redne seje, s tem da se 4.,
5. in 6. točka dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne
25.5.2022

509. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 31. redne seje občinskega sveta z dne 25.5.
2022.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
510. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne 25.5. 2022.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od

511. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

4.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske
cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike - skrajšani postopek

512. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

5.

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod - skrajšani postopek

513. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

6.

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave Krmelj - skrajšani postopek

514. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v
Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

515. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se kot predstavnika ustanoviteljice Občine
Sevnica v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje za mandatno
obdobje štirih let imenuje Zvoneta Košmerla, direktorja Občinske uprave Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
516. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta s pripombami:
Franc Povše:
• seznanjen je z dejstvi navedenimi v odgovoru glede nadomestila iz naslova omejene
rabe prostora, vendar se mora Občina Sevnica zavzemati za spremembo kriterijev iz
zakona in uredbe, tako da bomo po izgradnji drugega bloka upravičeni do bistveno
višjega nadomestila;
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Franc Pipan:
• ne strinja se z odgovorom glede podpore Martinu Novšaku kot direktorju GEN energije
d.o.o. v delu, da občina ni pristojna za imenovanja in odpoklic poslovodstva te družbe,
strinja pa se z organizacijo širše razprave na ravni regije. Predlaga, da Občina Sevnica
pridobi sprejete sklepe na izredni seji Mestne občine Krško, jih podpre in posreduje
poslancem v protest proti odstavitvi;
Tanja Novšak:
• izpostavi, da še ni prejela odgovora glede oživitve starega mestnega jedra, zato na
septembrski seji pričakuje iztočnice glede začetka ureditvenih del s predvidenimi
lokacijami in termini;
Brigita Karlovšek:
• glede podanega odgovora glede izgradnje kolesarske steze Sevnica – Radeče jo
zanima, ali se je Občina Sevnica prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo, tako
kot ostale posavske občine, ter v kolikor se ni prijavila, razlogi za to;
Tomaž Lisec:
• prosi, da se mu posredujejo vsi zapisniki in delovne zabeležke o opravljenih razgovorih
med Občino Sevnica in DRSI v letih 2021 in 2022
Rok Petančič:
• predlaga, da se v okviru upravljavskega načrta Lisca poleg vsebin opredelijo tudi
potrebna sredstva oz. zagotovijo viri financiranja ter infrastruktura, ki je potrebna za
izvedbo programov, saj je priprava tega strateškega dokumenta pomembna tako za
dolgoročno upravljanje kot tudi za potrebe prijav na razpise;
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se najemnik kavarne in upravljavec gradu dogovorita o obratovanju
grajske kavarne vsaj ob koncih tedna;
Ivan Orešnik:
• v odgovoru glede ureditve nevarnega cestnega odseka v Hinjcah je bilo navedeno, da
bodo urejene označbe za nevaren odsek, ki pa jih ni opaziti. Predlaga, da se poišče
trajna rešitev tega odseka ceste.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Povše:
• zanima ga, kdaj bo urejen status zemljišča za cesto pri betonarni v Obrtni coni Boštanj
• zanima ga, kdaj bo zgrajen most na Logu in opozori, da je pred izvedbo tega projekta
potrebno poskrbeti za ustrezno prometno ureditev starega mestnega jedra;
• zanima ga, kaj je z daljnovodom iz napajalne postaje Boštanj proti Radni, ki naj bi se
prestavil pod zemljo;
• zanima ga, kdaj bodo sanirani poškodovani odseki državnih cest – odsek Tržišče pri
Flajsu proti Tržišču in od kamnoloma Tržišče proti Mokronogu, v sklopu sanacije mostu
naj se uredi rondo in cesta na relaciji Boštanj - Radeče pri bencinski črpalki;
• zanima ga, ali je v projekt izgradnje novega nadvoza v Šmarju vključena tudi ureditev
kolesarske steze;
• ponovno poda pobudo za umiritev prometa na cesti pri Vrtcu Panorama v Boštanju;
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•

pridružuje se pobudi glede pridobivanja zemljišč za manjše obrtnike

Franc Pipan:
• predlaga, da Oddelek za gospodarske dejavnosti izvede anketo med etažnimi lastniki
večstanovanjskih objektov glede interesa za ustanovitev občinskega podjetja, družbe
z omejeno odgovornostjo, ki bi namesto sedanjega podjetja Terca, d.o.o., upravljalo z
etažno lastnino;
• ponovno predlaga, da Občina Sevnica skupaj s CSD Posavje, Območno enoto
Sevnica, prouči možnosti, kako pomagati socialno šibkim spričo pričakovane rasti cen
energentov
Tanja Novšak:
• poda pobudo za upočasnitev motornega prometa skozi naselje Lončarjev Dol;
Tomaž Lisec:
• pridružuje se pobudi za izgradnjo kolesarske steze na območju nadvoza Šmarje;
• zanima ga, kolikokrat je bila Občina Sevnica v tekočem mandatu obiskana s strani
računskega sodišča, kaj so pregledovali in kakšne so bile ugotovitve revizij;
Rok Petančič:
• predlaga, da se ureditev starega mestnega jedra obravnava prioritetno, ne samo v
smislu prometne ureditve v primeru gradnje mostu Log, ampak tudi kot ustvarjanje
primernega prostora za razvoj manjših obrtnih dejavnosti;
• predlaga, da Občina Sevnica poskuša pridobiti nove površine v poslovnih conah
oziroma v drugih urejenih območjih za izvajanje poslovnih in gospodarskih dejavnosti
manjših obrtnikov;
• predlaga, da se na sejah postreže voda iz pipe in ne ustekleničena voda;
Gregor Korene:
• zanima ga, ali in kako ima JP Komunala Sevnica d.o.o. urejeno kontrolo pritiska na
vodovodnem omrežju, kako so opredeljeni in kakšni so standardi glede minimalnega
pritiska na vodovodnem omrežju ter ali so odstopanja od teh standardov vidna iz
vodomerov ali jih sporočijo uporabniki;
• zanima ga, ali je v sklopu posodobitve Železniške postaje Sevnica predvidena ureditev
prehoda čez železniške tire v obrtno cono in predlaga, da se razmisli o izvennivojski
rešitvi;
Marjan Ločičnik:
• zanima ga, v kateri fazi je pridobivanje zemljišč, ki so potrebna za širitev oziroma
dozidavo objekta Osnovne šole Blanca;
Brigita Karlovšek:
• predlaga, da je Knjižnica Sevnica odprta v popoldanskem času tudi v poletnih mesecih;
• predlaga, da se delovni čas Bazena Sevnica podaljša do 20. ure in razmisli o
organizaciji nočnega kopanja;
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se za potrebe sevniških športnih klubov kupi dodaten kombi, ki ga
potrebujejo za prevoz na tekmovanja, saj eno tovrstno vozilo ne zadošča potrebam
vseh uporabnikov;
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Janez Šerjak:
• zanima ga, kdo je upravljalec parkirišča P+R pri Železniški postaji Sevnica;
• predlaga, da se organizatorji dogodkov v Športnem domu Sevnica z lastniki zasebnih
zemljišč predhodno dogovorijo glede parkiranja v času prireditev;
Janez Kukec:
• pohvali zaposlene na JP Komunala Sevnica d.o.o., ki skrbijo za zelene površine v
Tržišču, saj so le-te lepo uredili.

10. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu septembru ter jih povabi
na slavnostni koncert Godbe Sevnica v počastitev dneva državnosti.

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