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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2020
Datum: 11. 11. 2020

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 21. oktobra 2020, s pričetkom ob 15:30
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta: Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej
Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec, Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor
Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Marjan
Ločičnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Povše, Vincenc Sitar, Gorazd Zupanc, Stanislava
Žičkar.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. Zaradi trenutnih razmer se lista prisotnosti ni
podpisovala fizično, temveč se je prisotnost posameznega člana občinskega sveta ugotovila
na podlagi osebnega znanstva.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
-

Zvone Košmerl, direktor občinske uprave,
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance,
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor,
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti,
Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti,
Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve,
Lucija Herlec, višja svetovalka za komunalno infrastrukturo in
Tanja Urek, višja svetovalka splošne službe.

Prisotni poročevalci:
-

M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p. pri 3. točki dnevnega reda,
Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. pri 4. točki dnevnega reda in
Aleš Krašna, Inštitut za varnost LOZEJ d.o.o. pri 4. točki dnevnega reda.

Prisotni predstavniki medijev:
-

Smilja Radi, Posavski obzornik.

Ostali prisotni:
-

Matej Maver in Iztok Felicijan, tehnična podpora.

Župan prične 18. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 18. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 17 članov občinskega sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet
sklepčen. Seja je bila sklicana skladno z vsemi predpisi, saj gre za redno delo lokalne
skupnosti, ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov. Predlaga dnevni red, kakršen je bil
naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem postopku obravnavata 3. točka dnevnega reda
(Spremembe in dopolnitve OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi
objekti Drožanjska cesta v Sevnici) in 4. točka dnevnega reda (Spremembe in dopolnitve
OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj).
*Pridejo: Božidar Groboljšek, Tomaž Lisec in Ivan Orešnik (20)
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 18. redne seje, s tem da se po skrajšanem
postopku obravnavata 3. in 4. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 18. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje občinskega sveta z dne 23. 9.
2020
Spremembe in dopolnitve OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s
spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1) – skrajšani postopek
Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj – skrajšani postopek
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2020
Predlog sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v
Krškem
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje občinskega sveta z dne
23. 9. 2020
Župan odpre razpravo o zapisniku 17. redne seje.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 17. redne seje občinskega sveta z dne 23. 9. 2020.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan. Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot
so bili sprejeti in so v gradivu. Odpravki sklepov so bili posredovani ustreznim službam in
vsebinsko vezanim področnim organom ter organizacijam v izvajanje oziroma v vednost. V
gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
*Pride Rado Kostrevc (21)
Župan odpre razpravo k pregledu sklepov 17. redne seje.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 17. redne seje občinskega sveta z dne 23. 9.
2020.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Spremembe in dopolnitve OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s
spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1) – skrajšani postopek
Župan uvodoma preda besedo Mateji Sušin Brence iz podjetja M MUNDUS.
*Pride Brigita Karlovšek (22)
Gre za spremembe in dopolnitve veljavnega Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, ki
je bil sprejet leta 2006 ter nato še večkrat spremenjen in dopolnjen. Območje je v večji meri že
zazidano. Varstvenega režima ni. Predstavi vsebino sprememb.
Z obravnavanimi spremembami in dopolnitvami se določi vrsta dopustnih objektov glede na
namen uporabe, skladno z novim predpisom, ki ureja to področje. Določijo se merila in pogoji
za umeščanje pripadajočih objektov (nezahtevnih in enostavnih). Gre za spremembe, ki nimajo
bistvenega vpliva na koncept veljavnega OLN. Nadalje se ob pogoju, da se zagotovi
nadomestna lokacija igrišča, v sklopu toleranc namesto na GP 16 dopusti gradnja
enostanovanjske hiše na gradbeni parceli z oznako JP6. Med tolerancami se dopusti tudi
možnost umestitve infrastrukturnega koridorja za potrebe povezave z območjem predvidene
nove pozidave zahodno od območja OLN.
Franc Povše kot predsednik prebere stališče Odbora za okolje in prostor:
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Sprememb in dopolnitev odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici, nanje nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog
odloka obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Tanja Novšak, Miran Grubenšek, Rok Petančič, Franc Povše, Ivan Orešnik, Gregor Korene.

Povzetek razprave:
Več članov sveta povzame mnenja posamičnih krajanov oziroma prebivalcev Drožanjske
ceste, ki so izpostavili nestrinjanje s spremembo namembnosti, in sicer, da se obstoječa
otroška igrala prestavijo, parcela pa se proda kot zazidalna. Predajo mnenje posameznikov,
da je javna razgrnitev oziroma javna obravnava potekala v času dopustov, kar je onemogočilo
sodelovanje določenega dela zainteresirane javnosti. Izpostavljeno je, da občina ni obveščala
o namenu spremembe oziroma da so bili krajani v premajhni meri seznanjeni s podrobnostmi
postopka. Izpostavijo mnenje o previsoki ceni komunalnega prispevka za parcele na tem
območju. Želijo bolj intenzivno obveščanje o tovrstnih postopkih z namenom dovoljšne in
pravočasne seznanitve zainteresirane javnosti.
S strani občinske uprave in pripravljavca dokumentacije je podanih nekaj pojasnil. Ob
Drožanjski cesti nastaja športni park, zgrajeno je igrišče za mali nogomet z umetno travo in
košarkarsko igrišče s spremljajočimi objekti, za to območje so še pobude za povečanje igrišča.
V pripravi je tudi OPPN za območje Hrasti, in sicer za umeščanje doma starejših in
stanovanjskih stavb. Zato je ocena, da obstoječi prostor za igrala na dolgi rok ni tako nujen,
saj bo prostor za igrala in zelene površine opredeljen v novem OPPN Hrasti, poleg tega pa,
kot izpostavljeno, ob potoku nastaja športni park. Smiselno je, da se otroško igrišče prestavi
na to območje, kjer je že zgrajene veliko infrastrukture. Postopek je pri obravnavi vseh
prostorskih aktov enak, prav tako načini obveščanja in seznanjanja javnosti. Javna razprava
je potekala od 10. junija do 10. julija 2020. K razgrnjenemu gradivu v tem času nihče ni podal
pripomb ali predlogov. Javne obravnave dne 22. junija 2020 se ni udeležil nihče. Program
komunalnega opremljanja bo, če bo to potrebno, ustrezno spremenjen oziroma dopolnjen.
Nadaljnje razprave ni, zato župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1).
Izid glasovanja: 12 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj – skrajšani
postopek
Župan preda besedo Mileni Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. Predstavi postopek
sprememb in dopolnitev. Investitor je podjetje Gradnje d.o.o. Boštanj. Pripomb na postopek ni
bilo. Predstavi lokacijsko umestitev. Obravnavane so štiri gradbene parcele, vsa infrastruktura
je dostopna. Pri spremembi namembnosti gre za umestitev betonarne. Ministrstvo za okolje je
izdalo odločbo za presojo vplivov na okolje, okoljsko poročilo je bilo ustrezno.
Aleš Krašna, Inštitut za varnost LOZEJ d.o.o., poda poudarke okoljskega poročila s poudarkom
na omejitvenih ukrepih. Predvsem se osredotoči na področja zraka, tal, podzemne vode, hrupa
in kulturne dediščine. Na področju varovanja zraka oz. emisij v okolje je osnovni namen
omejitvenih ukrepov, da se zmanjša dvigovanje prahu. Predstavi tehnične ukrepe za varovanje
tal in podzemne vode, omejitveni ukrep za na področju hrupa je dovoljenje delovanja od 6. do
18. ure. S področja varovanja kulturne dediščine se v robnem delu načrtovanja vzdolž državne
ceste zasadi avtohtono listopadno drevnino, da omili poglede na načrtovano ureditev.
Franc Povše kot predsednik prebere stališče Odbora za okolje in prostor:

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog sprememb in dopolnitev odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj, nanj nima pripomb in
občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Ker je investitor sprememb in dopolnitev OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj in načrtovanih
ureditev družinsko podjetje, Franc Povše pove, da se bo izločil iz glasovanja.
Nadaljnje razprave ni, zato župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 22).
Iz glasovanja se izloči Franc Povše.
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2020
Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in splošne zadeve, predstavi postopek razpisa,
obravnavo s strani komisije in poda predlog sklepa komisije glede podelitve občinskih priznanj
za leto 2020.
Predlog je, da Grb Občine Sevnica prejme podjetje Evergreen d.o.o. iz Boštanja, da Zlato
plaketo Občine Sevnica prejmeta Matjaž Pohar iz Kladja nad Blanco in Jože Lazar iz Kala pri
Krmelju, in da Srebrno plaketo Občine Sevnica prejmejo Rotary klub Sevnica, Marjan Ločičnik
s Pokleka nad Blanco in Mirjana Jelančič iz Sevnice.
Nadaljnje razprave ni, zato župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se priznanja Občine Sevnica v letu 2020 podelijo
naslednjim dobitnikom:
Grb Občine Sevnica prejme:
- PODJETJE EVERGREEN d.o.o., Dolenji Boštanj 54 b, Boštanj.
Zlato plaketo Občine Sevnica prejmeta:
- MATJAŽ POHAR, Kladje nad Blanco 10 c, Blanca in
- JOŽE LAZAR, Kal pri Krmelju 9, Šentjanž.
Srebrno plaketo Občine Sevnica prejmejo:
- ROTARY KLUB SEVNICA, Cesta na grad 17, Sevnica,
- MARJAN LOČIČNIK, Poklek nad Blanco 12 b, Blanca in
- MIRJANA JELANČIČ, Ribniki 10, Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 22)
Iz glasovanja sta se izločila Stanislava Žičkar in Marjan Ločičnik.
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v
Krškem
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
predstavi potek razprave o predlogih. Prednost imeli tisti, ki so se prijavili na novo.
Razprave ni. Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem
predlaga naslednje kandidate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Avguštin Darinka, Planinska cesta 50 a, 8290 Sevnica
Boljte Franc, Prešna Loka 38, 8290 Sevnica
Cigole Robert, Račica 43, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Debevc Božidar, Cesta na grad 34, 8290 Sevnica
Derstvenšek Marjana, Cesta na grad 21, 8290 Sevnica
Jakubek Maja Valentina, Loka pri Zidanem Mostu 25, 1434 Loka pri Zidanem
Mostu
Lazar Stanko, Tržišče 3, 8295 Tržišče
Lipec Jerica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica
Markošek Dušan, Studenec 11 a, 8293 Studenec
Mirt Alenka, Jablanica 29 a, 8294 Boštanj
Mlakar Petra, Čanje 42 a, 8283 Blanca
Novak Jože, Boštanj 58, 8294 Boštanj
Oreškovič Robert, Boštanj 18d, 8294 Boštanj
Pintar Vladimir, Drožanjska cesta 41 a, 8290 Sevnica
Pinterič Melita, Planinska cesta 26, 8290 Sevnica
Salmič Betka, Orešje nad Sevnico 20 a, 8290 Sevnica
Simeonov Fanika, Zgornje Vodale 3, 8295 Tržišče
Simončič Borut, Stanetova ulica 6, 8290 Sevnica
Šantej Katarina Albina, Florjanska ulica 117, 8290 Sevnica
Trbovc Martina, Radna 27, 8294 Boštanj
Zupanc Gorazd, Račica 53 a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Železnik Jože, Vrh pri Boštanju 21, 8294 Boštanj

Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 22)
Iz glasovanja se izloči Gorazd Zupanc.
Sklep je sprejet.

Ad 7
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan pojasni, da vseh odgovorov na vprašanja s prejšnje seje še ni. Čas za podajo odgovorov
še ustreza okvirom poslovniškega roka. Pojasni, da je velik del občinske uprave sodeloval v
popisu škode, ki je 30. avgusta 2020 prizadela območje sevniške občine.
Za izdelavo natančne ocene nastale škode je občinska komisija na terenu opravila popis škode
na stvareh. V državni sistem Ajda so sodelavci občinske uprave vnesli 794 vlog, v katerih je
bila popisana škoda pri 377 fizičnih oziroma pravnih osebah.

V razpravi o odgovorih na vprašanja in pobude Gregor Korene predlaga, da se vprašanje glede
izvajanja jutranjega varstva za drugošolce posreduje Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica z
namenom priprave izračuna stroškov organizacije varstva, ki bi ga plačevali zainteresirani
starši ali občina.
Nadaljnje razprave ni, zato župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjo pripombo: Gregor Korene predlaga, da se vprašanje glede izvajanja
jutranjega varstva za drugošolce posreduje Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica z
namenom priprave izračuna stroškov organizacije varstva, ki bi ga plačevali
zainteresirani starši ali občina.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
- Zanima jo, kakšen je terminski plan glede na podane pripombe občanov na prvo
dopolnitev predloga sprememb OPPN stanovanjska soseska Sončni gaj oziroma kaj
se bo spremenilo glede na pripombe.
Matej Imperl:
- Zanima ga, kako bodo letos obravnavana poročila društev glede upravičenih stroškov
iz javnih razpisov in predlaga, da se dodeljena sredstva društvom izplačajo kljub temu,
da je bilo delovanje društev zaradi epidemije onemogočeno in programi izvedeni v
manjšem obsegu:
- zanima ga, ali so kakšni načrti za ureditev objekta Slomškovega doma za izvajanje
manjših kulturnih dogodkov ter ali so v okviru ureditve predvideni prostori za
skladiščenje različne opreme društev;
- zanima ga, kdo lahko uredi podatke o poti do Lisce na aplikacijah za navigacijo, saj je
v zadnjem obdobju opaziti večji promet z avtomobili in avtodomi na Cirju in Polju, kamor
aplikacije napotujejo voznike.
Tomaž Lisec:
- Zanima ga, kdaj bo občinski svet seznanjen z naslednjim poročilom glede stadiona v
Sevnici ter ali se poleg poročila pripravljajo tudi drugi dokumenti glede načrtovanja
dokončne izgradnje stadiona.
Janez Kukec:
- Predlaga, da se izvajalca vzdrževanja in urejanja površin ob državni cesti v Tržišču
pisno pozove h kvalitetni izvedbi in dokončanju del, saj so brežine neurejene, razrašča
se ambrozija, začeta dela pa niso izvedena do konca;
- predlaga, da se Ministrstvo za okolje in prostor pisno obvesti o pojavu medveda v
loviščih Lovskih družin Tržišče, Boštanj in Šentjanž, ki se redno pojavlja v bližini
domačij in kmetijskih poslopij, ter predlaga odlov ali odstrel živali;
Gregor Korene:
- Zanima ga, kakšni so načrti glede sanacije makadamske dovozne ceste v stanovanjski
soseski Dolnje Brezovo.

Miran Grubenšek:
- Predlaga, da se na območju od Orešja proti Krakovem opravi ogled terena ob Sevnični
oziroma količina naplavin v rečni strugi, in da pristojne službe izvedejo čiščenje struge
zaradi zagotovitve poplavne varnosti.
Rado Kostrevc:
- Zanima ga nadaljevanje postopka izgradnje kanalizacijskega sistema v Krmelju;
- predlaga, da se na Direkciji za infrastrukturo preveri, kdaj bo državna cesta na odseku
pri podjetju Doga Galvana d.o.o. v Krmelju sanirana in predlaga, da se občina aktivno
vključi v sanacijo z namenom vgradnje ustreznih infrastrukturnih kanalov, da
obnovljene ceste ne bi bilo potrebno ponovno odpirati;
- opozori, da je bil na Kamenškem opažen medvedji mladič.
Marjan Ločičnik:
- Predlaga, da se ugotovi lastništvo zemljišča, na katerem stoji visoka kamnita zložba pri
stari šoli na Blanci ter lastnika pozove k ureditvi, saj se ob močnejših padavinah
kamenje iz zložbe ruši.
Ad 9
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 18. novembra 2020,
skladno z epidemiološko situacijo.
Predstavi načine, s katerimi bo Občina Sevnica skušala v čim večji meri ohraniti vsebine
občinskega praznika, ki pa bodo v glavnem posredovane v spletni obliki.
Predstavi aktualno poročilo štaba Civilne zaščite Občine Sevnica in ukrepe na področju
obvladovanja epidemiološkega stanja. Skladno z vladno odločitvijo razglasitve epidemije je
tudi štab pričel z intenzivnejšimi ukrepi, redna srečanja so stalnica. Štab sledi razvoju
dogodkov, ukrepi se sprejemajo skladno s potrebami (razkuževanje javnih objektov, pomoč pri
zagotavljanju kadrov, zaprtje telovadnic za javno rabo, stalno obveščanje javnosti). Bistveno
je, da ima štab vseskozi odgovore na aktualno situacijo in tudi zaostritve, ki se lahko zgodijo
zelo hitro.
Stanka Žičkar se članom sveta zahvali za podporo občinskim nagrajencem.
Seja je bila zaključena ob 16:45.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. novinarka
Višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

