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ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 24. 2. 2021, s pričetkom ob 15:30
v Kulturni dvorani Sevnica in preko aplikacije Zoom
Prisotni člani občinskega sveta: Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej
Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec, Brigita Karlovšek, Vincenc Knez, Rado Kostrevc, Janez
Kukec, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Danica Kramžar, Franc Pipan, Darja Pompe, Marjan
Ločičnik, Tomaž Lisec, Rok Petančič, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd
Zupanc, Stanislava Žičkar.
Član občinskega sveta, prisoten preko aplikacije Zoom: Gregor Korene.
Odsotni člani občinskega sveta: Ivan Orešnik.
Zaradi trenutnih razmer se lista prisotnosti fizično ne podpisuje. Prisotnost posameznega člana
sveta je ugotovljena na podlagi osebnega znanstva. Navzočnost članov sveta, ki na seji
sodelujejo preko video povezave, se ugotavlja s poimenskim izjavljanjem za ali proti.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
-

Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
Maja Šušterič, višja svetovalka Splošne službe
Marko Jesih, višji svetovalec za investicije in razvoj
Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo
Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe

Prisotni poročevalci:
-

Martin Cerjak, vodja Medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ
dr. Stanislav Škrabl, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.
Anita Smrekar, SL Consult d.o.o.
Alojz Guček, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica

Prisotni predstavniki medijev:
-

Smilja Radi, Posavski obzornik
Pavel Perc, Dolenjski list

Ostali prisotni:
-

Matej Maver, tehnična podpora
Iztok Felicijan, tehnična podpora

Župan prične 21. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 21 članov občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.
Seja je bila sklicana skladno z vsemi predpisi, kot redno delo lokalne skupnosti, ob upoštevanju
vseh epidemioloških ukrepov.
Župan predlaga dnevni red, kakršen je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo 8. točka dnevnega reda – predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Sevnica, 16. točka – predlog
Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 in 20. točka – predlog
Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica. Poročevalec pri 5.
točki dnevnega reda je sporočil, da bo zaradi delovnih obveznosti prišel kasneje, zato bo točka
obravnavana, ko prispe. Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 21. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 8., 16. in 20. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne 23. 12.
2020
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
za leto 2020
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2020
Seznanitev z izvajanjem del na projektu Stadion Sevnica
Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica
za:
- oskrbo s pitno vodo
- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
- čiščenje komunalne odpadne vode
- ravnanje z odpadki
Potrditev elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe ter oblikovanje cene
grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic za leto 2021
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
občini Sevnica – prva obravnava
Predlog sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za operacijo Komunalno
opremljanje v PC Sevnica
Predlog sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za operacijo Hidravlične izboljšave
v občini Sevnica
Predlog sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za operacijo Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020
Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2021
Pripojitev Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 skrajšani postopek
Predlog soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Sevnica
Predlog Soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Sevnica
Predlog Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica skrajšani postopek
Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2021
Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2021
Predlog Strategije športa za 10 let
Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R pri železniški postaji v
Sevnici
Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Prešernovi
ulici v Sevnici
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2021
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 23. 12. 2020

Župan odpre razpravo na temo pregleda in potrditve zapisnika.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 20. redne seje občinskega sveta z dne 23. 12. 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot
so bili sprejeti, zapisani so v gradivu. Posredovani so bili ustreznim organom in službam.
Gradivu so priloženi odgovori na vprašanja članov občinskega sveta.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne 23. 12.
2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
za leto 2020
Župan Srečko Ocvirk besedo preda vodji Medobčinskega inšpektorata – Skupnega
prekrškovnega organa (MI–SPO) Martinu Cerjaku.
Martin Cerjak, vodja MI – SPO: Na delo je vplivala situacija covid-19. Opravili so večino nalog,
ni bilo odstopanj v številu izrečeno ukrepov. Med novimi nalogami je bilo vzpostavljeno
opravljanje nadzora hitrosti v prometu. Med opaznimi prekrški se pojavlja nepravilno ločevanje
in odlaganje odpadkov. Problematika v povezavi z delovnimi področji se rešuje sproti, utečeno,
v odličnem sodelovanju z Občino Sevnica in Komunalo Sevnica.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Kukec, Miran Grubenšek, Franc Povše, Tanja Novšak,
Stanislava Žičkar, Danica Kramžar.
Povzetek razprave:
Podan je predlog, naj se intenzivno nadaljuje z odstranjevanjem parkiranih odsluženih vozil.
Izpostavljeno je vprašanje, kakšna problematika se pojavlja ob koncu tedna; podan je odgovor,
da se poostren nadzor namenja sprehajalcem psov, vandalizmu, pisanju po fasadah, zbiranju
mladine na določenih lokacijah, parkiranju po pločnikih.
Izpostavljeno je vprašanje glede skupnih nadzorov s Policijo. Podan je odgovor, da so policisti
obremenjeni z drugimi nalogami, določene načrtovane akcije s šolami in vrtci zaradi drugačnih
okoliščin niso stekle.
Podano je opažanje, da je glede na prikazano statistiko potrebno razmisliti o spremembi lokacij
za meritve hitrosti v prometu. MI-SPO lokacije načrtuje v dogovoru z Občino Sevnica in jih
lahko prilagodijo glede na potrebe.
Izpostavljena je problematika odlaganja smeti iz vozil ob cestah. Tega je zelo veliko in to
povsod. Nadzor nad tem je težko izvajati in posledično sankcionirati. Samo represija ni dovolj,
gre za širšo problematiko ozaveščanja in vzgajanja družbe.
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Podano je vprašanje glede parkiranih avtomobilov ob Drožanjski cesti proti gradu. Pojasnilo,
da gre za zasebno parcelo.
Ali inšpektorat posreduje v primerih sosedskih sporov? Da, odredi se na primer rezanje vej.
Izpostavljeno je vprašanje glede odprtih terjatev in zastaralnega roka. Slednji je bil z 10
podaljšan na 15 let, terjatve so predane na Finančno upravo Republike Slovenije.
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 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2020
Župan Srečko Ocvirk besedo preda vodji MI–SPO Martinu Cerjaku.
Martin Cerjak, vodja MI – SPO: Med novostmi je izbran 3. redar, kar bo pomenilo več
prisotnosti na terenu. Kratko povzame aktivnosti, izvajane v letu 2020. Povečano je bilo število
odstranjenih vozil. V sklopu meritev hitrosti ni ekstremnih pojavov hitre vožnje.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24)
Sklep je sprejet.
Ad 5
Seznanitev z izvajanjem del na projektu Stadion Sevnica
Uvodno obrazložitev poda župan: Odziv pobočja po pripravi ravninskega dela za izgradnjo
stadiona z atletsko stezo je zahteval dodatne geomehanske in geološke raziskave. Obravnava
točke zajema vsebino na terenu opravljenih strokovnih analiz. Ocena je, da je obstoječa ekipa
z mnogo referencami dovolj kompetentna za uspešno zaključitev projekta stabilizacije terena,
ki je bilo že skladno z OPPN opredeljeno kot geološko zahtevno območje za sanacijo.
Prof. dr. Stanislav Škrabl je v vlogi recenzenta projekta in bo članom sveta predstavil možnost
stabilizacije plazovitega terena.
Dr. Stanislav Škrabl, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo:
Težave se pojavljajo zaradi hidravličnega loma tal. Sestava tal je zelo neugodna. Na globini
od 10 do 12 metrov so prepustne peščene plasti, kjer je prišlo do plazenja zemlje zaradi vode
pod pritiskom; pobočje je izgubilo ravnotežje. Pobočje, ki plazi, je treba zavarovati ter
stabilizirati s pilotno steno, ki bi v globino segala okoli 20 metrov. Ker bodo betonski stebri
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zaprli vodno pot, je treba narediti še vrtine za vodo ter ustrezna sidra. Ena od možnosti je tudi,
da se na ravnini, kjer bi bil nogometni stadion, naredi drenažni tepih, ostalo pa se zasuje.
V razpravi sodelujejo: Tomaž Lisec, Franc Povše, Miran Grubenšek, Franc Pipan, Rok
Petančič, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Stanislava
Žičkar.
Povzetek razprave:
Pripravi naj se rekapitulacija posameznih stroškov. Gradivo je potrebno dopolniti z
recenzijskim poročilom dr. Škrabla in poročilom dr. Petkovškove. Predlagan je sklic izredne
seje z obravnavo celotnih poročil vseh pripravljavcev oz. vključenih v izvajanje projekta.
Obravnava te točke je predvidena vsake tri mesece, za naslednjo obravnavo naj se pripravi
celovito gradivo zadnjih treh let, OPPN ter vsa mnenja, prisotni naj bodo vsi poročevalci.
Podan je predlog za pridobitev dodatnega recenzijskega mnenja dr. Petkovšek. Podano je
mnenje, da navedena višina sredstev za sanacijo ne bo zadostna. Izpostavi se vprašanje, ali
je projekt ekonomsko upravičen.
Podano je vprašanje, kaj je na terenu možno izvesti v primeru, da se balotiranje ne bi izvedlo.
Potrebno je ugotoviti odgovornost in povrniti vložena sredstva iz naslova zavarovanj.
Predlog, naj se namembnost območja redefinira z vključitvijo širše javnosti, naj se poišče
celovito rešitev za namembnost in ureditev tega območja.
Gre za strateški projekt, ki ga Sevnica potrebuje in si ga zasluži. Druge primerne lokacije ni.
Od začetka je jasno, da je teren problematičen, a se je občinski svet zavestno odločil za to
lokacijo. Tudi stroka ne more z gotovostjo povedati, katera odločitev je pravilna, lahko samo
zmanjša verjetnost, da bo šlo kaj narobe.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s poročilom o izvajanju projekta Stadion.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica
za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje
komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica: Skladno z metodologijo so izdelali
elaborate, katerih rezultat je cena, izračunana za vsako posamezno gospodarsko javno
službo: oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje
komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki. V sklopu vodooskrbe cena vodarine ostane
na enaki ravni kot v preteklih letih, omrežninski del nespremenjena cena. Na področju
odvajanja in čiščenja odpadne vode ni bistvenih sprememb, ostane na letni ravni, stroški se
ne spreminjajo. Pri najemnini za infrastrukturo je malenkostna korekcija, nekaj centov. V
sklopu ravnanja z odpadki je veliko dejavnikov, ki vplivajo na storitve in cene
prevzema/obdelave odpadkov. Cene na enoto ostanejo enake, količina odpadkov pa narašča.
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Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je na 15.
redni seji dne 9. 2. 2021 obravnaval navedene elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev
gospodarskih javnih služb v letu 2021 ter občinskemu svetu predlaga, da jih sprejme.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Tanja Novšak, Franc Povše, Janez Kukec, Brigita Karlovšek,
Danica Kramžar, Gorazd Zupanc.
Povzetek razprave:
Količina odpadkov se povečuje. Podano je opažanje, da je v določenih stanovanjskih enotah
prijavljenih manj ljudi, kot jih tam dejansko živi. Potrebno je preverjati, ali pa dodati še kakšen
zabojnik oziroma kontejner. Podan je odgovor, da je v večstanovanjskih stavbah podatke o
številu oseb Komunali Sevnica dolžan posredovati upravnik.
Še vedno je boljše, da se smeti nalagajo ob polnem kontejnerju kot pa v gozd.
Še vedno se pojavljajo črna odlagališča v gozdovih, kamor posamezniki odlagajo na primer
kose odslužene bele tehnike. Pojav posameznih črnih odlagališč – v preteklosti je bilo že
saniranih več lokacij – je potrebno reševati z mehanizacijo. Pojavljanje črnih odlagališč ni
sprejemljivo, saj Komunala Sevnica enkrat letno omogoča brezplačen odvoz kontejnerja izpred
doma.
Ali bo organizirana akcija Očistimo Slovenijo? Čistilne akcije so organizirane vsako leto, tudi v
sodelovanju s KŠTM Sevnica.
Podano je opažanje glede dviga cen za grobove kot posledice poenotenja cen. Podan je
odgovor, da je bilo na osnovi sprememb zakonodaje potrebno sprejeti odloke na ravni lokalne
skupnosti, obvezna gospodarska javna služba je bila predana Komunali Sevnica. Lani uredili
s pomočjo občine uredili evidence in vsem najemnikom poslali nove pogodbe. Za leto 2021 je
potrebno cene formirati skladno z elaboratom, s ciljem, da so cene enotne po vseh
pokopališčih. Pomembno dejstvo so tudi številne opravljene investicije.
Kako je z azbestnimi odpadki oziroma pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. Pojasnjeno
je, da se za področje Posavja ti odpadki deponirajo na Cerodu, ki ima deponijo in dovoljenje.
Po neurju 30. 8. 2020 je bila na Cerod odpeljana ogromna količina salonitnih streh.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v
Občini Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki ter sprejel potrjene in
zaračunane cene.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Potrditev elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe ter oblikovanje cene
grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic za leto 2021
Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica: S prenosom dejavnosti
na Komunalo Sevnica se je ta služba odvila v polnem razmahu.
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Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je na 15.
redni seji dne 9. 2. 2021 obravnaval Elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe za
leto 2021 in oblikovanje cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic za leto 2021.
Občinskemu svetu predlaga, da elaborata obravnava in sprejme.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe ter cene
grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic za leto 2021.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev poda župan: Gre za uskladitev z zakonodajo, besedo preda vodji
Oddelka za okolje in prostor.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: V letu 2018 je v Sloveniji začela veljati
nova zakonodaja na področju prostora in na področju graditve objektov, kar ureja tudi odmero
komunalnega prispevka. Na osnovi sprememb zakonodaje mora Občina Sevnica sprejeti nov
odlok o programu opremljanja. Gre za uskladitev z zakonodajo, obremenitve ostajajo na enaki
ravni.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Sevnica in občinskemu svetu predlaga, da odlok
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Zakonodajalec je leta 2018 sprejel nov pravni red, novo uredbo
o komunalnem prispevku. Do konca marca 2021 je potrebno posodobiti občinski odlok. S
komunalnim prispevkom posamezniku dobijo pravico do uporabe javne infrastrukture.
Komunalni prispevek je enkratna dajatev, praviloma ob gradbenem dovoljenju. Vodovod,
kanalizacija, ceste, javne površine. Celotna občina ima enotna merila. Povzame vsebino, od
česa je odvisna višina komunalnega prispevka, od kod so vhodni podatki za izdajo odločbe, o
kateri komunalni opremi govorimo, faktorje namembnosti, faktorje dejavnosti, olajšave in način
plačila.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Božidar Beci, Franc Povše, Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je vprašanje, kako je z rastlinjaki. Rastlinjak ima namakalni sistem, ki ni vključen
na javni vodovod. Lahko se da oprostitev za rastlinjake, da se komunalni prispevek oprosti za
tiste, ki niso priključeni na javno omrežje.
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Kako je z začasnimi baloni, denimo za gradbeništvo, podjetja. Če gre za začasen objekt,
gradbenega dovoljenja ni.
Koliko občin je to že uredilo? 100 občin še nima usklajenih zadev, predlog za podaljšanje.
Predlog, da se obravnava prekvalificira v prvo obravnavo, da se do naslednjič pripravi predlog
za upravičene olajšave.
SKLEP 1:
Občinski svet je sprejel sklep, da se obravnava predloga Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Sevnica
po skrajšanem postopku prekvalificira v prvo obravnavo odloka.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju Občine Sevnica v prvi obravnavi s
predlogom, naj se preveri smiselnost oprostitve plačila komunalnega prispevka za
rastlinjake v okviru 5. odstavka 19. člena obravnavanega odloka.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
občini Sevnica – prva obravnava
Župan Srečko Ocvirk: Gre za izredno zahteven proces, vsi želimo voziti po čim boljših cestah.
Zahteven postopek z vidikov zakonodaje, lastništva, postopkov. Prva obravnava nima
končnega soglasja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Po pridobitvi tega stališča
je odlok možno sprejeti. Predlog, da se po zaključku te kategorizacije prične z naslednjo
kategorizacijo. Določene ovire, ki so posledica lastništev, ne smejo ovirati postopka v teku.
Gre za proces, ki teče. Geodetskih storitev je vsako leto precej. Prva sprememba
dolgotrajnejša, vsaka naslednja bo enostavnejša, do dosege primernega stanja.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Kategorizacija ni enostavna zadeva,
pogoj je, da je občina lastnik parcel, če želimo javno pot ali lokalno cesto kategorizirati na novo.
Prejšnja kategorizacija je bila sprejeta v začetku leta 2015. V letu 2019 se je pričela
sprememba kategorizacije. Poslanih je bilo 237 pogodb lastnikom, nazaj dobili približno
polovico. Nekateri ljudje ne želijo, da so določene ceste kategorizirane. Po prvi obravnavi se
gradivo poda direkciji v obravnavo in odobritev, nato sledi sprejem.
Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo: Sprememba se je začela v letu 2019
na osnovi sprejetih pobud s strani krajevnih skupnosti, krajanov. Na tej osnovi je pripravljen
predlog. V gradivu so pobude podrobno navedene.
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Kar nekaj predlogov ni bilo uvrščenih, ker lastništva ni
bilo mogoče urediti. Ko so vsi postopki urejeni, je lahko cesta javna pot ali lokalna cesta.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je 9. 2.
2021 obravnaval predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica ter ga
predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v obravnavo in sprejem v prvi obravnavi.
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Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Potrebno je združiti prakso in teorijo.
K urejanju lastništva je potrebno pristopati resno.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za operacijo Komunalno
opremljanje v PC Sevnica
Uvodno obrazložitev poda župan. Predstavljena bo investicijska dokumentacija za tri
projekte, ki so pripravljeni za sofinanciranje iz Evropskih sredstev iz naslova Razvoja regij.
Anita Smrekar, SL Consult d.o.o.: Predstavi projekt Komunalno opremljanje v PC Sevnica.
Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega
pomena, to je Poslovne cone Sevnica, s tem pa zagotoviti pogoje za: razvoj in rast podjetij, ki
beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem
področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Projekt obsega
infrastrukturno ureditev Poslovne cone Sevnica in sicer preložitev ceste LC373071 od km 0,021,0 do km 0,2+16,7 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izven nivojskega križanja z
železniško progo št. 71 Sevnica–Trebnje. Predstavi investicijsko vrednost, vire financiranja in
terminski plan. Viri financiranja za projekt so sledeči: Evropski sklad za regionalni razvoj v višini
831.015,75 evrov, Ministrstvo Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini
277.005,25 evrov in proračun Občine Sevnica v višini 319.243,62 evrov.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil investicijski program za operacijo Komunalno
opremljanje v PC Sevnica. S potrditvijo obravnavanega investicijskega programa se
potrjujejo tudi morebitne novelacije tega programa.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za operacijo Hidravlične
izboljšave v občini Sevnica
Anita Smrekar, SL Consult d.o.o.: Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica vključuje
gradnjo cevovodov s pripadajočimi objekti, s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev
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na sistem javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Izvedba projekta obsega s
tehničnega vidika gradnjo 21.072 m cevovoda, gradnjo prečrpališča Log, črpališča Šentjanž,
raztežilnika Komen, Metenca, Okroglice in gradnjo vodohrana Cerje in Šentjanž. Glavni cilji in
nameni projekta so: priključitev obstoječih vaških vodovodnih sistemov na javni vodovod, ker
imajo dolgoročno nezadostne obstoječe vodne vire in s tem moteno oskrbo s pitno vodo,
povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega v skupni sistem tako, da bo mogoče
ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega, del vode zagotoviti
iz vodooskrbnega sistema Sevnica, povezati višjeležeče vodne vire Podskalica in mesto
Sevnica – višjeležečimi deli Drožanja in Svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava,
hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov. Viri
financiranja v okviru projekta brez DDV: Dogovor regije v višini 2.593.618,79 evrov, od tega:
EU sredstva – 2.204.575,97 evrov, državni proračun – 389.042,82 evrov, občinski proračun –
902.628,30 evrov.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Gorazd Zupanc, Franc Pipan, Matej Imperl.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je vprašanje, kako je z vodovodom Čelovnik in z dovoljenji glede zemljišč.
Pojasnjeno je, da gre za individualni problem. Vsakoletne redne izboljšave se urejajo v sklopu
vodovodnega sistema Loka. Ta projekt ureja glavne trase.
Obravnava se problematika vodotoka Sevnična, ki poleti presuši, vodne vire jemljejo tudi druge
občine. Vsak vodni vir mora imeti vodno dovoljenje. Bistvo tovrstnih velikih projektov je, da se
zagotovi več virov, da ne pride do odvisnosti od enega vodnega vira. Režim mora biti jasen.
Gre za izravnavo vodnih virov, da en vir zagotavlja, če drugega zmanjka. Gre tudi za vprašanje,
kako na daljši rok urejati vodooskrbo na območju celotne občine. Vodooskrba teče skladno z
zakonodajo o javni vodooskrbi.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil predinvesticijsko zasnovo in investicijski
program za operacijo Hidravlične izboljšave v občini Sevnica. S potrditvijo obravnavane
investicijske dokumentacije se potrjujejo tudi morebitne novelacije te dokumentacije.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za operacijo Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica
Anita Smrekar, SL Consult d.o.o.: Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
spodnje Save – Občina Sevnica vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, s ciljem
večje priključenosti prebivalcev na sistem odvajanje in čiščenja odpadnih voda v aglomeraciji
Sevnica. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 9 gravitacijskih kanalov, 2
tlačna kanala v skupni dolžini 2,8 km in 2 črpališči. Občina bo s predmetno investicijo in ostalimi
ukrepi v skladu z občinskim Akcijskim načrtom opremljanja aglomeracije Sevnica dosegla, da
bo 98,16 % aglomeracije priključeno na ustrezno GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda na
območju aglomeracije, preostanek aglomeracije to je 1,84 % pa bo urejen z ustreznimi
individualnimi rešitvami v skladu z veljavno zakonodajo. Viri financiranja v okviru projekta brez
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DDV: Dogovor regije v višini 1.064.799,54 EVROV, od tega: EU sredstva – 905.079,61 evrov,
državni proračun – 159.719,93 evrov, občinski proračun – 379.811,57 evrov.
Župan izpostavi, da je potek projekta vezan na opredelitev upravičenega stroška. Odpre
razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Povše.
Povzetek razprave:
Občinski svet naj podpre projekt in realizacijo.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil investicijski program za operacijo Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica. S potrditvijo
obravnavanega investicijskega programa se potrjujejo tudi morebitne novelacije tega
programa.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020
Župan besedo preda predsedniku Nadzornega odbora Občine Sevnica.
Alojz Guček, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica: Nadzorni odbor je spremljal
proračunsko poslovanje Občine Sevnica in tudi vse obravnave, vezane na zaključni račun in
letno poročilo o izvrševanju proračuna. V letu 2020 so opravili šest sej in na podlagi letnega
plana opravili nadzore na sledečih področjih: nad ravnanjem s premoženjem v letu 2019,
posamične postavke zaključnega računa za leto 2019, nadzor poslovanja Posavskega muzeja
Brežice v delu, financiranem s strani sevniškega občinskega proračuna, nadzor investicije
obnove Kladnikove ulice v Sevnici in Bazena Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za
leto 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2021
Alojz Guček, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica: Opravili bodo nadzor
posameznih postavk Zaključnega računa Občine Sevnica v letu 2020, opravili bodo nadzor
nad dvema posamičnima investicijama, izvedenima v letu 2020, nadzor ustreznosti porabe

12

proračunskih sredstev ene krajevne skupnosti za leto 2020, obravnavali pa bodo tudi
morebitne pisne pobude in pritožbe občanov, naslovljenih na Nadzorni odbor.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta: Danica Kramžar, Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je vprašanje glede porabe sredstev za delovanje nazornega odbora. Pojasnjeno
je, da sredstva, kakor so bila planirana, nikoli niso bila porabljena, presežek je bil vrnjen. Gre
za minimalna sredstva.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Programom dela in finančnim načrtom Nadzornega
odbora Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Pripojitev Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju
Komunala d.o.o. Sevnica
Župan: Gre za zaključitev postopka, pričetega v lanskem letu, več vodja Splošne službe.
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Zaključna faza sklepanja pred podpisom pogodbe,
pogodba je končni dokument, ki je pripravljena za podpis pri notarju. Z uskladitvijo in
sprejemom vseh potrebnih sklepov bo omogočen vpis v sodni register in pravnomočnost
pripojitve.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Sevnica je sprejel soglasje k pripojitvi družbe Javno
podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica k prevzemni družbi Javno podjetje Komunala
d.o.o. Sevnica v skladu s predloženim osnutkom pogodbe o pripojitvi in
pooblašča poslovodstvo prevzete družbe za sklenitev priložene pogodbe o
pripojitvi v notarskem zapisu.
2. Občinski svet Občine Sevnica je sprejel zaključno letno poročilo Javnega
podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020, ki je priloga k pogodbi o pripojitvi.
3. Občinski svet Občine Sevnica se v skladu z določbami 6. odstavka 599. člena
ZGD-1 in prvega odstavka 621. člena ZGD-1 odpoveduje pripravi posebnih
poročil v zvezi s pripojitvijo, in sicer tako poročilu poslovodstva družb, kot tudi
poročilu nadzornega sveta obeh družb, ki sta udeleženi v pripojitvi, kakor tudi
posebni reviziji pripojitve.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 16
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 –
skrajšani postopek
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
namerava za izvajanje gospodarske javne službe nabaviti opremo in dve vozili, zato načrtuje
najem kredita. S to spremembo odloka se opredeljuje pravna podlaga za zadolževanje.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2021.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Župan: Gre za vsebinsko povezanost s prejšnjo točko, Občinski svet na podlagi odloka izda
soglasje za zadolžitev Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica za najem kredita v višini 240.000 EUR za nakup opreme za opravljanje
gospodarskih javnih služb.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Namen razglasitve neke
nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture je predvsem zavarovati in ohraniti
namembnost kulturnih prostorov ter funkcionalno omejiti uporabo, upravljanje in razpolaganje
na področju kulturnih dejavnosti. Pristojni organ lokalne skupnosti s sklepom ugotovi, katere
nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno kulturno
infrastrukturo. Nepremičnine se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene
dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v
Občini Sevnica, nanj nima pripomb in ga v navedeni obliki predlaga občinskemu svetu v
sprejem.
Župan odpre razpravo.
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V razpravi sodeluje: Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Ali so pod okrilje obravnavanega vključeni tudi spomeniki, kužna znamenja ipd. Spomeniki
niso vključeni v ta del, zaščiteni so v evidenci kulturne dediščine.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Predlog Soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Strokovna služba zdravstvenega
doma je pristopila k uskladitvi dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti,
in sicer se na novo doda dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. Svet zavoda je to že potrdil na
svoji seji.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene
dejavnosti se je seznanil s spremembami in dopolnitvami Statuta Zdravstvenega doma
Sevnica, ki jih je sprejel Svet zavoda ZD Sevnica in predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da poda soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma
Sevnica.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Matej Imperl.
Povzetek razprave:
Vprašanje, kako bo izvedba dejavnosti potekala v tehničnem smislu. Podano je pojasnilo, da
se je v korona-krizi izkazala potreba po medsebojni pomoči med zavodi. Za ta namen je
potrebno dejavnost registrirati.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega
doma Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 20
Predlog Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica –
skrajšani postopek
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Z namenom zagotavljanja višjega
standarda kulturnih spomenikov lokalnega pomena je strokovna služba občinske uprave
pripravila predlog pravilnika, ki bo nadomestil sedaj veljavni Pravilnik o zagotavljanju sredstev
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za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine
Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture. S
predlaganim pravilnikom se ureja področje sofinanciranja investicij na kulturnih spomenikih na
območju občine Sevnica. Predmet sofinanciranja bodo obnove kulturnih spomenikov, ki so z
odlokom razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena na območju sevniške občine.
Sredstva se bodo razdeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa, o dodelitvi
proračunskih sredstev bo izdan sklep. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o
sofinanciranju investicije. Javni razpis bo izveden v letošnjem letu.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene
dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v
Občini Sevnica, nanj nima pripomb in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v
sprejem po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 21
Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2021
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Občina Sevnica vsako leto v skladu
z Zakonom o športu pripravi letni program športa, s katerim se določi izvajanje Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji. Z njim se omogoča in soustvarja pogoje za razvoj in
izvajanje športa kot celote, za delovanje društev in izvajanje njihovih programov ter vlaga v
investicije in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov. S programom so določeni
programi športa, ki bodo v letu 2021 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta
dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen
zagotovijo v občinskem proračunu. Občina Sevnica v letu 2021 za dejavnosti na področju
športa namenja sredstva v višini 560.768 evrov.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene
dejavnosti je obravnaval predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2021, nanj
nima pripomb in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 22
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Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2021
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Program določa javni interes občine
na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti,
ljudske in kulturne dediščine, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in
prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. Letni program kulture za leto
2021 se udejanja preko javnih zavodov (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica, Knjižnica Sevnica), javnega sklada (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Sevnica), Javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica, Zveze
kulturnih društev Sevnica, kulturnih društev, samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih
organizacij, registriranih za izvajanje kulturnih dejavnosti. Občina Sevnica v letu 2021 za
dejavnosti na področju kulture namenja sredstva v višini 869.157 evrov.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene
dejavnosti je obravnaval predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2021, nanj
nima pripomb in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program kulture v Občini Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 23
Predlog Strategije športa do leta 2029
Župan: Strategija športa je plod temeljitega dela in raziskave, kako je primerno, da se šport
razvija in kaj je javna naloga športa.
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Zaradi kakovostnega sledenja vseh
dejavnikov pomena športa v vseh življenjskih obdobjih ter zaradi pobud iz športih krogov v
lokalni skupnosti je župan v oktobru 2019 izdal sklep o ustanovitvi delovne skupine za pripravo
strategije ter o imenovanju njenih članih, ki jo sestavljajo posamezniki iz različnih športnih
panog ter institucij, kjer je šport ena izmed pomembnih dejavnosti. Da bi imel dokument tudi
delni pogled skozi oči otrok, je bil v sodelovanju z Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica
razpisan nagradni likovni natečaj na temo športa in zdravega življenjskega sloga. Zmagovalni
likovni izdelek tako sedaj krasi dokument strategije. V zaključni fazi dela je bila strategija
posredovana tudi društvom, ki z izvajanjem letnega programa športa s prijavami na razpis
aktivno sodelujejo pri oblikovanju in sami izvedbi, s pozivom, da podajo predloge za dopolnitev
posredovanega dokumenta. Vizija razvoja športa v Občini Sevnica je usmerjena na šport kot
kakovostno prvino zdravega načina življenja za vse občane, z raznoliko športno ponudbo za
vse starostne skupine in v vseh življenjskih obdobjih ter v zagotavljanje pogojev za doseganje
rezultatov v kategoriji vrhunskega športa. Šport v današnjem svetu je poleg zdravja vstopil tudi
na področje gospodarstva in turizma, kjer deluje tudi kot promotor lokalnega okolja. Občina
Sevnica bo spodbujala sodobno in pregledno organiziranost športa, ki bo zagotavljala
kakovostne programe športa otrok in mladine, vrhunske dosežke, dostopno športno rekreacijo
za zdrav način življenja, ki bo potekalo na ravni visoko strokovnega delovanja in spoštljivega
odnosa do športa. Ker je šport pomemben način ustvarjalnega preživljanja prostega časa za
številne občane, mora športna rekreacija postati enakopravno dostopna za vse, na drugi strani
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pa je potrebno spodbujanje kakovostnega športa v vseh panogah, ki so pomembne na državni
ravni in v primerljivem mednarodnem okolju.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene
dejavnosti je obravnaval predlog Strategije razvoja športa v Občini Sevnica do leta 2029, nanj
nima pripomb in jo v predloženi obliki predlaga občinskemu svetu v sprejem. V razpravi članov
odbora je bila izražena pohvala in pozitivna naklonjenost procesu nastajanja samega
dokumenta, iz katerega se kaže usmerjenost v razvoj.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta: Miran Grubenšek, Stanislava Žičkar.
Povzetek razprave:
Ključnega pomena bo vsakoletni izvedbeni načrt, ki bo v pomoč Občinskemu svetu pri pripravi
Letnega programa športa. Gre za temelj prihodnjega dela na področju športa.
Zelo pohvalno, da je strategija nastala v sodelovanju domačih ljudi, ki vsak s svojega vidika
najbolj poznajo to področje. Predlog za pomoč društvom pri izpolnjevanju prijav na razpise.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Strategijo razvoja športa v Občini Sevnica do leta 2029.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 24
Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R pri železniški postaji
v Sevnici
Župan: Iz opazovanja izhaja, da je na določenih parkiriščih parkiranje neurejeno, zato so
potrebne sistemske ureditve.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Določena osebna vozila se nahajajo na
parkirišču tudi po 14 dni. Predlog govori o časovno omejenem parkiranju, in sicer na 12 ur, ki
bo brezplačno, z ukrepom pa se povečuje frekvenca parkiranja.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je 9. 2.
2021 obravnaval predlog Odredbe o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R pri železniški
postaji Sevnica, ter ga predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R pri
železniški postaji v Sevnici.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

18

Ad 25
Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih
na Prešernovi ulici v Sevnici
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Gre za časovno omejeno parkiranje, ki
bo plačljivo za uporabo od ene ure dalje, gre za območje med trgovino Tuš in OŠ Sava
Kladnika Sevnica. Ureditev je zelo smiselna, zaradi vzdrževanja frekvence uporabe parkirnih
mest.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je 9. 2.
2021 obravnaval predlog Odredbe o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih na Prešernovi ulici
v Sevnici ter ga predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Janez Šerjak.
Povzetek razprave:
Pomislek, kako bo na sejemske sobote, ko je velika gneča s parkiranje. Pojasnilo, da se z
odredbo preizkusi smiselnost in učinek tovrstne ureditve, enako kot za HTC, v bodoče pa se
preverja možnost sprememb, če se za to izkaže potreba.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih
na Prešernovi ulici v Sevnici.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 26
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2021
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Predviden je nakup nepremičnin, ki predstavljajo odseke
občinskih kategoriziranih cest ter zemljišča, ki so potrebna za širitev cest. Dopolnitev načrta
razpolaganja pa se nanaša na nepremičnine, ki jih Občina Sevnica ne potrebuje.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 27
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Delno gre za nadaljevanje prejšnje točke dnevnega reda,
delno pa za izvrševanje načrta, ker je potrebno pred sklenitvijo pogodbe ukiniti status javnega
dobra.
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Župan odpre razpravo. Grafike so priložene, po vsebini je razvidna namera ureditev.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 2667/28 in 2667/24 , k.o. 1393 Studenec
- parc. št. 1361/2, k.o. 1382 Kompolje
- parc. št. 1010/3, 1017/11 in 1032/79, vse k.o. 1381 Boštanj
- parc. št. 2739/6, 2739/7 in 2739/8, vse k.o. 1397 Tržišče
- parc. št. 1681/8, 1681/10, 1681/11, 1682/5 in 1682/6, k.o.1367 Zabukovje
- parc. št. 2311/3, 2311/5, 2311/6 in 2311/7, k.o. 1390 Vrh
- parc. št. 498/7, 498/9 in 498/11, vse k.o. 1373 Žurkov Dol
- parc. št. 355/15, k.o. 1376 Kladje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 28
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Svet zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu sestavlja devet članov, med njimi je en predstavnik lokalne skupnosti. Po
izteku štiriletnega mandata so stekli postopki za novo imenovanje.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Obravnavali so predlog kandidatov in predlagajo, da se za predstavnico lokalne skupnosti v
Svet javnega socialno varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu imenuje Doris Možic Žičkar iz Boštanja.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnico lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega
zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu imenoval Doris Možic
Žičkar, Boštanj 39a, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 29
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Svet zavoda sestavlja enajst članov, med njimi je en
predstavnik lokalne skupnosti. Po izteku štiriletnega mandata so stekli postopki za novo
imenovanje.
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Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Obravnavali so predlog kandidatov in predlagajo, da se za predstavnika lokalne skupnosti v
svet javnega socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
imenuje Franca Pipana iz Sevnice.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega socialno varstvenega
zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca imenoval Franca Pipana, Cesta na
Dobravo 27, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 30
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo o odgovorih na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjo pripombo:
Franc Pipan:
- predlaga, da se kljub izplačilu dodatkov zaposlenim v ZD Sevnica skladno z zakonom
o sistemu plač v javnem sektorju in drugimi akti, delavci dodatno nagradijo preko
Rdečega križa.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 31
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
- predlaga, da Občina Sevnica v postopku stečaja podjetja Inkos d.o.o. v upniški odbor
imenuje svojega predstavnika,
- zanima ga, s kakšnim sredstvom so zaposleni podjetja CGP, d.d. dne, 23. 2. 2021
škropili bankine na relaciji od Sevnice do meje z Občino Šentjur.
Rok Petančič:
- predlaga, da se na podlagi analize pripravi celovit načrt s konkretnimi rešitvami za
pridobitev dodatnih parkirnih mest v Sevnici.
Janez Šerjak:
- zanima ga, ali je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema in javne razsvetljave
na območju Cankarjeve ulice v povezavi z razbremenitvijo kanalizacijskega sistema
Kladnikova.
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Stanislava Žičkar:
- zanima jo, ali bo realizirana izgradnja pločnika na Kladnikovi ulici proti Lisci.
Miran Grubenšek:
- zanima ga, ali je tudi letos predviden dovoz humusa za potrebe občanov iz podjetja
Kostak d.d. na JP Komunala d.o.o. Sevnica tako kot v preteklih letih in ali se je zadeva
izkazala kot primer dobre prakse.
Tanja Novšak:
- zanima jo, kdaj bo saniran asfalt na državni cesti na območju Pod Vrtačo v Sevnici.
Božidar Groboljšek:
- vsem svetuje, da se cepijo proti nalezljivi bolezni Covid-19 in ozaveščajo tudi druge
občane o pomenu cepljenja.
Ad 32
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 31. 3. 2021.
Seja je bila zaključena ob 20:30.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. nov.
višja svetovalka splošne službe
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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