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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2022
Datum: 26. 9. 2022

PREGLED SKLEPOV
33. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 21. 9. 2022
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 33. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
517. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 33. redne seje, s tem da se 4.,
9. in 10. točka dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 32. redne seje občinskega sveta z dne
22.6.2022

518. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 32. redne seje občinskega sveta z dne
22.6.2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
519. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 32. redne seje občinskega sveta z dne 22.6.2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
3.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. dopisne seje, ki je potekala 29., 30. in
31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022

520. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
521. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 4. dopisne seje občinskega sveta, ki
je potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022.

Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

4.

Predlog šestih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica (SD OPN 6) in Okoljsko poročilo - skrajšani postopek

522. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 6 in Okoljsko poročilo.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

5.

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

523. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat ekonomike.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

6.

Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica

524. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Lokalni energetski koncept Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe občine
Sevnica

525. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z Akcijskim načrtom za trajnostno energijo in
podnebne spremembe občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica za leto 2022 na dan 30. 6. 2022
526. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v
prvem polletju leta 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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9.

Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred
šolami in vrtci v Občini Sevnica - skrajšani postopek

527. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odredbo o spremembi Odredbe o določitvi območij
omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
10. Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Sevnica - skrajšani postopek
528. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
11. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
529. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
12. Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
530. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
javnih vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
13. Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2022
531. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
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14. Ukinitev statusa javnega dobra ter predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
532. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 2667/37, k.o. 1393 Studenec
- parc. št. 2550/9 in 2550/15, obe k.o. 1392 Hubajnica
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
533. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica imenuje:
− Matjaža Stariča, Gornje Brezovo 7, 8290 Sevnica,
− Suzano Udovč, Žurkov Dol 52, 8290 Sevnica,
− Dejana Kralja, Drožanjska cesta 82, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
16. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
534. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
• Zanima jo, kakšna je predvidena širina vozišča in pločnika nadvoza Šmarje, ali je
predvidena kolesarska steza ter kako se bodo v promet vključevala tovorna vozila;
• Predlaga, da policija na območju igrišča na Drožanjski cesti, večkrat izvaja nadzor
oziroma obvoze, saj se pojavlja vandalizem, motenje okolice s hrupom, onesnaževanje
z odpadki ipd.;
• Predlaga, da se na območju ob košarkarskem igrišču, kamor so bila prestavljena igrala
s Hrastov, zaradi varnosti otrok postavi ograja ob cesti in potoku;
• Zanima jo, kdaj se bodo lahko na čistilno napravo priključile stanovanjske hiše v
Florjanski ulici;
• Zanima jo, kdaj se bo urejala struga potoka v Lončarjevem Dolu;
Stanislava Žičkar:
• Predlaga, da se preuči možnost postavitve cestnih ovir za omejitev hitrosti na cesti
vrtički – pokopališče Sevnica na Hrastih;
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•

Zanima jo, koliko sredstev je bilo vloženih za izvajanje Strategije za mlade od začetka
veljave tega akta in kakšna je realizacija ukrepov (neprofitna stanovanja, izvajanje
mladinskih programov ipd.);
Pohvali izvajanje gradbenih del pri OŠ Ane Gale, saj dela niso moteča za okolico;

Darja Pompe:
• Zanima jo, v kateri fazi je projekt izgradnje ceste Breg v smislu izdelave projektne
dokumentacije, realizacije in terminskega plana izgradnje;
• Predlaga, da se pobarva stopnišče pri NLB in Opusu v Sevnici, mogoče v okviru šolskih
dejavnosti;
Tomaž Lisec:
• Zanima ga, kaj je novega pri dokumentacijskem delu izvajanja projekta Stadion
Sevnica, glede na to, da na gradbenem delu stvari očitno stojijo, kakšno je stanje
proračunskih sredstev projekta in zakaj se sklep občinskega sveta glede poročanja o
stanju projekta ne realizira;
• zanima ga, koliko so stale zadnje sanacije cestnih odsekov in plazov ob cesti proti
Trnovcu in Podvrhu ter ali so bili ti stroški kriti iz sredstev cca 1 mio evrov, ki jih je
Občina Sevnica za tovrstne sanacije pridobila od Ministrstva za okolje in prostor;
• zanima ga, koliko stanovanj je v lasti Občine Sevnica, kdo je v teh stanovanjih (brez
navedb imen in priimkov), kakšni so prihodki in odhodki (vključno z vlaganji) iz tega
naslova v zadnjih treh letih;
Brigita Karlovšek:
• predlaga da, se v objekt Kulturne dvorane Sevnica vgradi dvigalo, da bo obisk dvorane
omogočen tudi gibalno oviranim osebam
• zanima jo, kako je z izgradnjo pešpoti na relaciji Radna - Log
Marjan Ločičnik:
• zanima ga, v kakšni fazi je pogodba glede ureditve pokopališča Rožno, ki naj bi bila
sklenjena med Občino Sevnica in Mestno občino Krško
Aleš Mrgole:
• zanima ga, ali je poleg čistilne naprave, ki je trenutno v gradnji, predvidena gradnja več
čistilnih naprav na širšem območju Mirnske doline (Tržišče, Šentjanž)
• zanima ga, v kateri fazi je ureditev Obrtne cone Krmelj, kakšna je vsebina ureditve,
finančna konstrukcija in termini izvedbe oziroma končanja del
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se pregleda in sanira cesta na odseku pokopališče Sevnica – vrtovi, ki je
poškodovana
Matej Imperl:
• zanima ga, kakšni so načrti s starim objektom OŠ Ane Gale v Sevnici, ali je predvidena
preureditev v stanovanjski objekt ter ali je OPPN Drožanjska cesta v delu, ki se nanaša
na šole, povezan s to šolo
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zanima ga, kdaj je predvidena rušitev objekta v središču Loke pri Zidanem Mostu, saj
z objekta pada strešna kritina, kar predstavlja nevarnost za uporabnike avtobusne
postaje v neposredni bližini
zanima ga, kdaj je predvidena sanacija ceste na odseku lovske koče proti Radežu, ki
je v slabem stanju

Gregor Korene:
• predlaga, da se v OŠ Sava Kladnika Sevnica spremeni sistem prevzema otrok po
končanem pouku oziroma podaljšanemu varstvu, po katerem lahko starši otroka
prevzamejo le ob točno določenih terminih. Primer dobre prakse je OŠ Blanca, kjer
lahko starši na službeni telefon pokličejo dežurno učiteljico, da jim preda otroka.
Predlaga, da se sistem poenoti na vseh šolah v občini;
Rok Petančič:
• zanima ga, kdaj bodo nameščeni parkomati za izvajanje plačila parkiranja skladno s
sprejeto odredbo o ureditvi parkiranja;
• zanima ga, kdaj je predviden začetek sanacije obstoječega mosta in krožišča, glede
na to, da bi se obnova mosta po terminskem planu morala pričeti v letošnjem letu;
• zanima ga, ali je bilo za postavitev pitnika in klopi ob robu starega mestnega jedra na
območju stare Bertoletove hiše pridobljeno kulturno varstveno soglasje;
Ivan Orešnik:
• zanima ga, kaj je z izvedbo projekta rekonstrukcije državne ceste Šentjanž – Glino in
s tem povezane investicije ureditve šolskega igrišča;
• predlaga, da se prioritetno pristopi k sanaciji oz. novogradnji mosta na lokalni cesti pri
rondoju v Krmelju, ki predstavlja pomembno prometno povezavo v kraju;
Janez Kukec:
• predlaga, da se prouči možnost postavitve prometnega znaka za omejitev hitrosti na
40 km/h na cesti v naselju Telče in postavitev znaka za živali na vozišču na odseku iz
smeri Telč proti Telčicam;
• predlaga, da se v križišču pri cerkvi v Gabrijelah namesti cestno ogledalo za večjo
preglednost pri vključevanju na glavno cesto iz smeri Polje;
• zanima ga, kaj je s projektom sanacije državne ceste Tržišče – Bruna vas in Spodnje
Vodale;

18. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu oktobru, jih pozove k
vlaganju kandidatur za izvolitev elektorjev in člana državnega sveta ter jih povabi na bližajoče
se prireditve.

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