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ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 22. septembra 2021, s pričetkom ob 15.30
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta: Božidar Beci, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc,
Majda Jazbec, Brigita Karlovšek, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Janez Kukec,
Danica Kramžar, Marjan Ločičnik, Tomaž Lisec, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Ivan Orešnik,
Franc Pipan, Rok Petančič, Darja Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd
Zupanc, Stanislava Žičkar.
Opravičeni: Božidar Groboljšek.
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,
Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve,
Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe.
Prisotni mediji:
- Robert Sajovec, Vaš kanal,
- Pavel Perc, Dolenjski list,
- Smilja Radi, Posavski obzornik.
Ostali prisotni:
- Matej Maver, tehnična podpora,
- Iztok Felicijan, tehnična podpora,
- poročevalci pri posameznik točkah dnevnega reda,
- zainteresirana javnosti.
Župan prične 25. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 25. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.

Seja je bila sklicana skladno z vsemi predpisi, skladno s PCT pogoji. Zaradi epidemioloških
razmer se lista prisotnosti fizično ne podpisuje. Prisotnost posameznega člana sveta je
ugotovljena na podlagi osebnega znanstva.
Župan predlaga dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnavajo 3., 4., 5. in 14. točka dnevnega reda.
Odpre razpravo o dnevnem redu.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 25. redne seje, s tem da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 3., 4., 5. in 14. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 25. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje občinskega sveta z dne 23. 6.
2021
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
v enoti urejanja prostora KZ27.od – skrajšani postopek
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo Loke vzhod
(OPPN 46-05) – skrajšani postopek
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu IC INES
Sevnica ZN 31 – skrajšani postopek
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – prva obravnava
Opredelitve do stališč in pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj
v občini Sevnica in Elaborat ekonomike
Predlog Sklepa o pristopu Občine Sevnica h Konvenciji županov za podnebne
spremembe in energijo
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2021
Predlog soglasja k delovni uspešnosti direktorja RRA Posavje
Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica
– druga obravnava
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in
financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica
Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2021
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Predloga sklepov o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica in
predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
Predlog mnenja k imenovanju direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Razno
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 23. 6. 2021
Župan: Odpre razpravo na temo pregleda in potrditve zapisnika.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 24. redne seje občinskega sveta z dne 23. 6. 2021.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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.
Župan odpre razpravo o pregledu sklepov.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 24. redne seje občinskega sveta z dne 23. 6.
2021.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi v enoti urejanja prostora KZ27.od – skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občina Sevnica je januarja 2021, na
podlagi pobude zasebnega investitorja in lastnika zemljišča, pričela s postopkom lokacijske
preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja
prostora z oznako KZ27.od. Zasebni investitor je sam izbral izdelovalca lokacijske preveritve,
podjetje Proplan. To je pripravilo elaborat o širitvi stavbnega zemljišča, s strani Občine Sevnica
je bil ta elaborat posredovan Ministrstvo za okolje in prostor, ki je potrdil njegovo ustreznost.
Izvedena je bila javna razgrnitev, pisnih pripomb ni bilo, zato je zadeva predlagana v
obravnavo in sprejem.
Ivanka Kraljić, Proplan Ivanka Kraljić, s.p.: Novi Zakon o urejanju prostora omogoča ta
postopek, inštrument je zaživel in veliko strank se ga poslužuje, tudi v predmetnem primeru.
Gre za parcelo v naselju Križ za preveritev z namenom širitve stavbnega zemljišča. Prva smer
je računska preveritev, druga je preveritev pravnih režimov in tretja umestitev objekta v prostor.
Predstavi obstoječe podatke konkretne parcele glede na navedene režime. Vsa pozitivna
mnenja so bila pridobljena, pripomb ni bilo. Sprememba obvelja in je podlaga za izdajo
gradbenega dovoljenja.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval in potrdil predlog sklepa o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča v enoti
urejanja prostora KZ27.od. Občinskemu svetu Občine Sevnica predlaga, da predlog sklepa o
lokacijski preveritvi obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
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Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KZ27.od.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo Loke vzhod
(OPPN 46-05) – skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občina Sevnica je oktobra 2020, na
podlagi pobude investitorke, pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za sanacijo naselja Loke – vzhod. Zunanji investitor je sam izbral
izdelovalca. Decembra 2020 so bila pridobljena prva mnenja, sledila je 30-dnevna javna
razgrnitev, opravljena je bila javna obravnava. Ni bilo prejetih pripomb. Pridobljena so bila vsa
končna mnenja, predlagan je sprejem na občinskem svetu.
Milena Lukić, Demida Arhitektura d.o.o.: Vsebinsko gre za obravnavo gradbene parcele, s
ciljem gradnje enostanovanjske družinske hiše. Ker je po veljavnem OPN za obravnavano
enoto urejanja predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, je potrebna
izdelava in sprejetje izvedbenega načrta, ki zagotovi pravno podlago za pridobitev ustreznih
dovoljenj. Predstavi obstoječo infrastrukturo, dostop, bližnje objekte.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval in potrdil predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo
Loke vzhod (OPPN 46-05). Občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05).
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu IC INES
Sevnica ZN 31 – skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občina Sevnica je v avgustu 2020, na
podlagi pobude in prejetih izhodišč zunanjega investitorja, pričela s postopkom priprave
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za industrijsko cono Sevnica. Za potrebe svoje
dejavnosti želi pobudnik spremeniti namembnost dela obstoječega industrijskega objekta –
bivše pekarne na Planinski cesti v skladišče, ga dozidati ter dodatno urediti odprto skladišče
za les na delu stavbnih zemljišč, ki do sedaj še niso bila aktivirana in namenjena uporabi.
Izdelovalec je s strani ministrstvu pridobil odločbo, da celostna presoja vplivov na okolje ni
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potrebna. Opravljena je bila javna razgrnitev, prav tako javna obravnava, pobud in pripomb ni
bilo. Pridobljena so bila vsa končna mnenja.
Milena Lukić, Demida Arhitektura d.o.o.: Gre za spremembo veljavnega akta, obstoječega
zazidalnega načrta, za spremembo posameznih členov. Gre za gradnjo v več fazah, prva je
sprememba namembnosti proizvodnega objekta v skladiščni, za proizvodnjo briketov in
obdelavo lesa. Naslednja faza je gradnja hal oziroma skladišča lesa, načrtovana je
sprememba oziroma razširitev dovozne ceste in manipulacijskih površin.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval in potrdil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu IC INES Sevnica ZN 31. Občinskemu svetu Občine Sevnica predlaga, da predlog
odloka obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – prva obravnava
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občina je junija 2020, na podlagi prejete
pobude in izhodišč podjetja AR Projekt d.o.o. iz Sevnice, podane za investitorja podjetje 3 BS
d.o.o., pričela z uvodnimi postopki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in elaborata ekonomike. Na podlagi prejetih
izhodišč je občina z objavo javnega naznanila v juliju 2020 pozvala zainteresirano javnost na
javni posvet v fazi oblikovanja izhodišč, na katerih podajo svoje predloge in pripombe k osnutku
izhodišč pred pričetkom postopka priprave OPPN. Javni posvet je potekal 14. 7. 2020,
udeležilo se ga je večje število ljudi, na posvetu je bilo podanih kar nekaj predlogov, pripomb
in konkretnih pomislekov krajanov Šmarja k načrtovanim ureditvam, predstavljenim v
izhodiščih. Župan je na podlagi dopolnjenih izhodišč po javnem posvetu sprejel sklep o
postopku priprave OPPN. Oktobra je Ministrstvo za okolje in prostor dodelilo enotno
identifikacijsko številko prostorskemu aktu. Pridobljena je bila odločba, da v postopku priprave
in sprejemanja OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Osnutek
OPPN je bil izdelan v februarju in marcu 2021, prva mnenja k osnutku so bila pridobljena v
marcu in aprilu 2021. V sklopu OPPN je izdelan tudi elaborat ekonomike. Javna razgrnitev
OPPN je potekala od 10. 5. 2021 do 8. 6. 2021. Javna obravnava dopolnjenega osnutka in
elaborata ekonomike je bila 2. 6. 2021. Na javni obravnavi in v času javne razgrnitve je bilo po
predstavitvi s strani občine Sevnica in izdelovalca prostorskega akta v razpravi podanih precej
predlogov, pripomb in pomislekov k predstavljenem gradivu, predstavljena je bila tudi vizija
tega prostora s strani Civilne iniciative Šmarje. Pri tej točki se obravnava predstavitev predloga
odloka in elaborata ekonomike.
Andreja Preložnik, AR Projekt d.o.o.: Razlog za pripravo OPPN je bila pobuda lastnikov
zemljišč oziroma investitorja, ki je v zvezi s tem opravil raziskavo potreb po novih stanovanjih
in se na osnovi tega odločil za racionalno rabo neizkoriščenih površin v ureditvenem območju
naselja za potrebe večstanovanjske gradnje za trg. OPPN obravnava gradnjo treh
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večstanovanjskih objektov, hkrati s tem pa tudi možnost še gradnje objektov za šport in prosti
čas. Sam postopek priprave OPPN je namenjen določitvi pogojev in oblikovanju meril, pogojev
in ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo mogoča kakovostna umestitev objektov
v prostor, z ureditvijo pripadajočih zunanjih površin, ureditvijo potrebne infrastrukture.
Obravnavano območje je ujeto med relaciji dveh javnih cest, Planinske ceste, čez območje
poteka Kozjanska cesta, na zgornjem delu pa Krulejeva ulica. Na zgornjem delu je omejeno z
obstoječo pozidavo stanovanjskih hiš, na spodnji strani pa z večstanovanjskimi objekti.
Postopek je bil podrobno že predstavljen. Na javnem posvetu so bila predstavljena želena
izhodišča investitorja, in sicer gradnja petih večstanovanjskih objektov etažnosti od tri do pet
nadstropij. Na javnem posvetu so bile podane pripombe po zmanjšanju števila objektov in
zmanjšanju etažnosti. Pripombe so se v nadaljnji obdelavi upoštevale; tako znižanja etaže kot
zmanjšanje objektov na tri. Po sprejetju sklepa o začetku postopka priprave OPPN se je pričelo
pridobivanje soglasodajalcev. Celostna presoja vplivov na okolje ni potrebna. Pridobljene so
bile tudi smernice za zahteve in pogoje glede urejanja komunalne ureditve; ugotovitev je, da
je območje komunalno urejeno do te mere, da gradnja nove komunalne opreme ni potrebna,
stroškov občinskega proračuna ne bo. Pridobljena so bila vsa pozitivna mnenja
soglasodajalcev na izdelan dopolnjeni osnutek, sledila je javna razgrnitev in javna obravnava.
Današnji dopolnjeni osnutek je dopolnjen z v tem času pridobljenimi pripombami. Objekt B in
C ne smeta presegati višine javne ceste Krulejeve ceste nad njima. Prometno se območje
uredi iz javnih cest. Zagotovljeno je zadostno število parkirnih mest, dve parkirišči na
stanovanje. Pri izdelavi OPPN je bilo pridobljeno detajlno geološko mnenje, idejne rešitve
elektrifikacije območja in elaborat ekonomike. Prikaz oziroma izris je pojasnjen še v grafičnem
smislu, preko računalniške projekcije, tudi z vidika primerjave med prvotno predlagano in
obstoječo situacijo.
Rajko Androjna, AR Projekt d.o.o.: Geomehanske raziskave je izdelalo podjetje Geomed iz
Celja, in sicer so pripravili 11 vrtin z 11 vzorci. Na podlagi preiskave vzorcev se je ugotovilo,
da v zgornjem delu parcele v celotnem zemljišču nastopa glina, ki se kasneje spremeni v
raščen lapor. V vmesnem prostoru je opaziti tudi sledi zatekanja vode, vendar v manjšem
obsegu, glede na to da so tla nepropustna. Končna ugotovitev geologa je, da je teren stabilen
in naj ne bi bilo problemov pri sami gradnji objektov. Kar se tiče zahtev, poda mnenje, da so
bile kakovostno izvedene. Ena od vrtin je bila izdelana tudi na samem cestišču Krulejeve ceste.
ugotovljeno je bilo, da je teren zelo stabilen. Kar se tiče gradnje, je zadeva stabilna.
Pokomentira tudi posamezne objekte in preteklo namembnost zemljišč. Za objekt A sta
privatna investitorja že leta 2012 izdelala OPPN za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta,
objekta B in C pa sta na zemljišču, ki je bilo prvotno rezervirano za stanovanjsko pozidavo;
predvidena je bila na tem območju tudi gradnja zaklonišča.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Vinko Knez, Franc Povše, Rok Petančič, Tanja Novšak, Stanka
Žičkar, župan, Rajko Androjna, Miran Grubenšek, Božidar Beci,
Povzetek razprave:
Izpostavljen je predlog, naj se v izogib kasnejših težav izvede ponovna geološka raziskava
glede stabilnosti terena, in to še pred drugo obravnavo.
Podano je mnenje, da se bo zasebni investitor pred pričetkom del na terenu zagotovo dovolj
tehtno prepričal o ustreznosti geologije. Stabilnost terena naj ugotavlja stroka. Zemljišče na
obravnavanem območju bi lahko predhodno odkupil tudi kdo drug, tudi z interesom ohranitve
zelenih površin. Investitor je zmanjšal število objektov. Večstanovanjske zgradbe sodijo v
mesto.
Izpostavljen je pomislek oziroma mnenje, da projekt očitno ni usklajen in iz številnih podanih
argumentov ni ustrezen, da se v tej fazi sprejme. Izražena je podpora želji investitorja, da se v
Sevnici zagotovi čim več kakovostnih stanovanj, ampak ne za vsako ceno in ne povsod.
Lokacija ni optimalna, obstajajo še druge, boljše, konkretno v Sevnici. Podan je predlog, naj
se predlog bolje uskladi, in da se odločanje o sprejemanju odloka prestavi na naslednjo sejo.
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Podano je strinjanje, naj se zadeva temeljito preuči in prestavi na drugo ali eno od naslednjih
sej. Civilna iniciativa se je obrnila tudi na člane sveta; prav bi bilo, da se zadeva temeljito
preuči. Naj se najde kompromis v dobro vseh.
Izpostavljene so skrbi tam živečih ljudi, potrebno je nadaljnje usklajevanje, morda se najde še
kakšna druga rešitev.
Povzeta je ocena, da je v tej fazi postopka podaja pavšalnih ocen in emocionalnih sodb
neproduktivna. V tej fazi je iz javne razprave podanih pripomb potrebno analizirati konkretna
podana vprašanja: prometni režim in parkiranje – sklopu OPPN je to vprašanje rešeno;
pričakovanje bolj definiranih zelenih površin – zagotovo se da to relativno hitro popraviti;
previdnost pri geologiji, glede na to, da ne gre za karbonatne kamnine, temveč glino in raščen
lapor – to je bolj izpostavljeno vprašanje. Ena od pripomb je tudi osenčenost. Pripravljavec naj
se opredeli do teh bolj izpostavljenih vprašanj.
Glede geologije je ponovno podan odgovor, da so bile opravljene geomehanske raziskave s
strani strokovnjakov. 11 vrtin je za tako majhno parcelo veliko. Vsa vprašanja glede stabilnosti
terena so odgovorjena v geološkem poročilu. Glede osenčenosti področje ni problematično, z
višino se ne presega Krulejeve ceste. Kar se tiče izvedbe del, mora vsak izvajalec podati
zavarovalno polico za izvedbo del; vsak garantira za svoje delo, tako finančno kot kazensko.
Izpostavljena je problematika potreb po stanovanjih, na drugi strani pa nesprejemanje novih
idej.
Izpostavljeno je leto 2018, ko je bilo med člani sveta veliko pobud in ocen o veliki potrebi
stanovanj za mlade, za upokojence. Prilagoditve nižanja in zmanjšanja števila objektov je bila
realizirana. Komunikacija je potekala, usklajevanje je steklo. Nujen je izogib politizaciji
vprašanja oziroma predmetne problematike. Podan je poziv k strpnosti.
Podano je razumevanje do obeh strani, tudi dilema glede stabilnosti terena s strani stanovalcev
na zgornji strani. Stroka mora najti odgovor, kako se bo gradilo, da odprtina ne bo prevelika,
in da je zadeva zavarovana.
Zadeva je bila pri geologih dodatno preverjana. Dela ne bodo potekala hkrati, vsaka gradbena
jama bo izvedena posebej. Geologi bodo izvajali dnevni nadzor. Ob opažanju kakršnekoli
spremembe na terenu se zadeve rešuje takoj.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se odločanje o predlogu Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v
občini Sevnica in Elaborat ekonomike prestavi na naslednjo sejo občinskega sveta, na
kateri bo izdelovalec OPPN natančneje pojasnil področje geologije in tveganja
povezana s tem.
Izid glasovanja: 15 za, 4 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Opredelitve do stališč in pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Na javni razgrnitvi in javni obravnavi so
bile pridobljene pripombe, ki so v gradivu. Do njih se je vsebinsko opredelil izdelovalec OPPN,
AR projekt d.o.o.
Rajko Androjna, AR Projekt d.o.o.: Povzame posamezne pripombe in opredelitve do njih;
vse so bile v glavnini obravnavane že pri prejšnji točki dnevnega reda, vse je v gradivu.
Župan: Glede na prakso je bilo s strani Občine Sevnica zahtevano, da se pripravljavec in tudi
občina opredelita do vseh pripomb; vse, skupaj z opredelitvami, so v gradivu, z navedbo, ali
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se pripomba upošteva, delno upošteva ali ne upošteva. Določene pripombe se ne navezujejo
na predmet OPPN, zato so delno pojasnjene.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval Opredelitve do stališč in pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne
obravnave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike. Na gradivo nima pripomb, občinskemu
svetu ga predlaga v obravnavo in opredelitev.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval opredelitve do stališč, pripomb in
predlogov podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica
ter Elaborata ekonomike in nanje nima pripomb.
Izid glasovanja: 15 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Predlog Sklepa o pristopu Občine Sevnica h Konvenciji županov za podnebne
spremembe in energijo
Župan: Evropska unija in celoten svet sta pod pritiskom klimatskih sprememb, sprememb
gibanja na trgu energije, sprememb gibanja na trgu surovin. Te hitre spremembe tudi od nas,
kot lokalnega okolja, terjajo sledenje in prilaganje z ukrepi tudi na lokalni ravni, ter da so ti
usklajeni z globalnimi ukrepi. Evropska unija nas z različnimi programi vabi in poziva k
ukrepanju, hkrati pa omogoča finančna sredstva za uresničevanja teh ciljev. Mednje sodi tudi
povabilo k pristopu Občine Sevnica h Konvenciji županov za podnebne spremembe in
energijo, za kar ocenjujemo, da je vključitev smiselna, tako zaradi informacij in znanja ter tudi
možnosti za napredek na tem področju. Usmeritev nove finančne perspektive je »zeleno,
digitalno in odporno«, s tem ciljem predlagamo, da občinski svet podpre pristop k tej konvenciji.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občina Sevnica se že dolgo časa
vsebinsko ukvarja z energetskimi zadevami. Leta 2006 je bil sprejet Lokalni energetski koncept
Občine Sevnica, leta 2012 je bil le-ta na osnovi nove zakonodaje korigiran. Od leta 2012 v
občini deluje energetska svetovalna pisarna. Lokalni energetski koncept bo potrebno v
naslednjem letu novelirati; zadeva sovpada s konvencijo županov.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predmetno
vsebino in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme predlog Sklepa o pristopu
Občine Sevnica h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo ter pooblastijo
župana za podpis pristopne izjave.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Franc Pipan, Rok Petančič, župan.
Povzetek razprave:
Občina Sevnica je doslej že veliko prispevala k zmanjšanju škodljivih vplivov na podnebje,
med pozitivnimi vplivi so na območju občine delujoče hidroelektrarne, velik prispevek pomenijo
energetske sanacije večstanovanjskih objektov in javnih stavb, prispevek je tudi na področju
sprejemanja prostorskih aktov. Za širše spremembe pa je potrebna tudi sprememba stanja
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duha v državi. Izpostavljena je problematika TEŠ. Pretekle politične napake so velike,
plačujemo jih vsi. Zato je evropska konvencija pomemben napredek. Izpostavljen je tudi
predlog razvoja kolesarskih poti kot alternative avtomobilskemu prometu, ki je močan
onesnaževalec okolja.
Podan je predlog za večjo konkretizacijo dolgoročnih rešitev, pripraviti je potrebno seznam
ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bo konvencija zaživela v praksi.
Podano je pojasnilo, da je precej ukrepov konkretiziranih, se izvajajo in se med seboj
povezujejo. Za prihodnost je predvsem pomembno, da se zagotovi dovoljšna mešanica
energentov, ki mora zagotavljati tako varnost kot cenovno primernost. V pripravi so programi
novelacije Lokalnega energetskega koncepta, razvoja digitalizacije, strategije zelenega,
digitalnega, odpornega. Ukrepi so na področju trajnostne mobilnosti, pomembna je uporaba
najprimernejših energentov v javnih objektih. Vsi ti ukrepi skupaj pomenijo večji premik in
skupen napredek.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o pristopu Občine Sevnica h Konvenciji
županov za podnebne spremembe in energijo ter pooblastil župana za podpis pristopne
izjave.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Normative za zaposlovanje in
normative za oblikovanje oddelkov v vrtcih določa Pravilnik o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje. Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec
v soglasju z občino ustanoviteljico. Oddelki se oblikujejo pred začetkom tekočega šolskega
leta za celo šolsko leto. Ob upoštevanju veljavnih predpisov in racionalne organizacije
oddelkov so vrtci glede na starostno strukturo oblikovali oddelke prve in druge starostne
skupine ter kombinirane oddelke. V oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci od 1. do 3.
leta starosti, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa otroci od 3. leta starosti do vstopa v
šolo. V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Na
podlagi vpisa otrok so vrtci v občini Sevnica predložili predloge organizacije in sistemizacije
delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2021/2022 ter prosili za soglasje. Kadrovske potrebe so
prikazane v predlogih soglasja k sistemizaciji. V šolskem letu 2021/2022 bo v Vrtcu Ciciban
Sevnica delovalo 29 oddelkov, število vključenih otrok v oddelke je 502. Enoto vrtca pri OŠ
Krmelj bo v novem šolskem letu obiskovalo 142 otrok, vključeni bodo v 8 oddelkov. Vrtec pri
OŠ Milana Majcna Šentjanž bo v novem šolskem letu deloval z dvema oddelkoma, oba bosta
kombinirana. Vrtec bo obiskovalo 35 otrok. Enota vrtca pri OŠ Blanca bo delovala s štirimi
oddelki, v oddelke bo vključenih 72 otrok. Trenutno je v vseh vrtcih polna zasedenost, nekaj je
tudi izpisov zaradi aktualnih ukrepov. Čakalne liste so, vendar so vanje vključeni otroci, ki
pogoje za vpis izpolnjujejo v kasnejših mesecih. Z odprtjem novih kapacitet je pričakovano, da
težav z vpisom v vrtce ne bo. Izpostavi tudi prilagodljivost poslovnih časov potrebam staršev.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor je obravnaval in
pregledal predloge soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica ter predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da potrdi predloge teh soglasij.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
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SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v
občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Predlagane cene so izračunane
upoštevajoč sistemizacijo delovnih mest v vrtcih za šolsko leto 2021/2022, Dogovor o ukrepih
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in veljavno zakonodajo na področju
predšolske vzgoje. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in ceno živil so bila za vse
vrtce enaka. Stroški živil za prehrano otrok so določeni v višini 1,85 evrov na otroka na dan,
za vse vrtce v občini enako. Prav tako je za vse vrtce enaka višina sredstev za didaktična
sredstva in igrače ter višina sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje. Kot element za
oblikovanje cen se upoštevajo stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški živil za otroke.
Pripravljene so tabele, ki prikazujejo strukturo cene. Povišanje cene gre od 1 do 7 %, za
vsakega od vrtcev je prikazana sprememba. Razlogi so predvsem sprememba zakonodaje, s
tem pa sprostitev napredovanj in redne delovne uspešnosti. Zakonska sprememba od 1.
septembra dalje je oprostitev plačila za drugega otroka oziroma za nadaljnje sorojence, gre za
strošek države.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor je obravnaval in
pregledal predloge cen programov v vrtcih v občini Sevnica ter predlaga Občinskemu svetu
Občine Sevnica, da s predlogi soglaša.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta: Danica Kramžar, Franc Povše.
Povzetek razprave:
Potrebno je uskladiti tabelarični prikaz pri stroških dela za vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž,
kar sicer ne vpliva na končni izračun.
Izpostavljeno je vprašanje glede najave odsotnosti otroka zaradi bolezni.
Podano je pojasnilo, da mora biti otrok doma najmanj 30 dni, da je starš lahko uveljavlja
oprostitev dela plačila vrtca.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2021
Župan: Izvrševanje proračuna za leto 2021 v prvem polletju ima veliko značilnosti izvrševanja
proračuna za to obdobje. Ob začetku leta so se pričele aktivnosti na investicijskem delu, ki pa
v prvem polletju niso bile izvedene v višini 50 %. V finančnem delu proračun ni izvršen v tej
višini, v fizičnem delu pa zagotovo. Namreč, začetne faze investicijskih projektov finančno niso
zahtevne. Drugače je na delu obveznih, zakonskih nalog pa realizacija znaša 50 %, kajti tekoče
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naloge (vrtci, šole itd.) se odvijajo skozi vse mesece. Odmik od preteklih let je tudi dejstvo, da
ne gre za klasično leto, gre za (po)koronsko leto s hitrimi in precejšnjimi spremembami na trgu
storitev, ponudbenem in izvajalskem trgu. Cene se gibljejo navzgor. Proračun je bil zastavljen
realno, je realno izvajan. Poročilo je na dan 30. 6. 2021, danes je situacija že drugačna.
Zvone Košmerl, direktor Občinske uprave Občine Sevnica: Skladno z zakonom o javnih
financah je bilo poročilo članom sveta dostavljeno na dom 26. julija 2021, obravnaval ga je tudi
Odbor za finance. Priloženo poročilo predstavlja vse postavke s podrobnimi obrazložitvami s
strani skrbnikov in vodij oddelkov. Presek stanja na dan 30. 6. 2021: Občina nima zapadlih
obveznosti, likvidnostni trend je pozitiven, tudi javni zavodi in javno podjetje ne izkazujejo težav
v tem finančnem smislu. Ocenjujemo, da se bo tak trend nadaljeval do konca leta, tudi podatki
za 9 mesecev izkazujejo podobne trende. Tako finančno kot operativno se proračun izvaja
skladno s sprejeto obliko. Realizacija na prihodkovni strani je bila 44-odstotna, ni bilo prilivov
iz Kohezijskih sredstev in drugih razpisov, vse ostalo je skladno s pričakovanji, stabilno in v
rokih. Predstavi še realizacijo na odhodkovni strani po posameznih področjih, v skupni
povprečni višini 37 %. Proračun bo realiziran za vsebine, ki so v okviru s strani občinskega
sveta potrjenih proračunskih postavk. Evidenten trend so višje ponudbe za izvajanje projektov,
veliko je koordinacije in dela s ciljem zaključka v načrtovanem obsegu.
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance: Vse teče skladno s planom, ocenjujemo, da
jesenskega rebalansa ne bo potrebno sprejemati. Med aktualnimi dogajanji izpostavi zaključek
projekta participativnega proračuna, rezultati katerega bodo vključeni v sklopu predloga
proračuna za leto 2022.
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun: Odbor se je seznanil s poročilom
o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2021 in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Sevnica v prvem polletju leta 2021.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Predlog soglasja k delovni uspešnosti direktorja RRA Posavje
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave, član Upravnega odbora RRA Posavje: Gre za
enak postopek kot v vseh organih javnih zavodov glede dodelitve dela plače za delovno
uspešnost, skladno z zakonodajo. Direktor je po preteku štirih mesecev od pričetka novega
mandata zamenjal službo. Upravni odbor je opravil ocenjevanje, direktor pa se je dodatku
odpovedal v korist RRA Posavje.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k delovni uspešnosti bivšega direktorja
Regionalne razvojne agencije Posavje Martina Brataniča.
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Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v občini
Sevnica – druga obravnava
Župan: Glede na stališča, podana na prvi obravnavi odloka, je steklo več usklajevanj, tudi na
seji sveta predsednikov krajevnih skupnosti. Usklajevana je bila priprava drugih gradiv, pogodb
in podlag, in sicer med občino, krajevnimi skupnostmi in Komunalo Sevnica, ki bo odslej
upravljala tudi z javnimi potmi. Odlok je primerna osnova za izvajanje in ima primerne podlage
v ostalih dokumentih, je izvršljiv.
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Odlok je sestavljen enako kot v prvi obravnavi, po
sklopih: splošne določbe ter nato odločbe, vezane na upravljanje javnih cest in javnih površin,
sledijo kazenske določbe in prehodne določbe. V odlok za drugo obravnavo smo po skupnem
premisleku dodali prehodno določbo, ki se nanaša na izvajanje zimske službe v letu
2021/2022, in sicer, da krajevne skupnosti za to obdobje same izberejo izvajalca in se ta služba
izvede na enak način kot doslej. Odlok namreč prične veljati in se uporabljati s 1. 1. 2022, ko
se bo zimska služba že morala v celoti izvajati oziroma biti na razpolago. Na pripombe in
predloge so bili skupaj s strokovnimi službami Oddelka za okolje in prostor ter Komunalo
Sevnica podani odgovori, ki so v gradivo. To je bilo v celoti obravnavano tudi z vsemi
predsedniki svetov krajevnih skupnosti. Obravnavali so tudi predlog pogodbe o izvajanju in
vzdrževanjem javnih poti, pogodba med Občino Sevnica, Komunalo Sevnica in krajevnimi
skupnostmi opredeljuje vse zaveze in je bila s strani predsednikov sprejemljiva. Potrebno pa
bo dopolniti še načrt izvajanja, z aktivnim pristopom Komunale Sevnica in krajevnimi
skupnostmi. Načrt bo opredelil konkretne aktivnosti. Hkrati je bila pripravljena finančna ocena
teh stroškov. Glede obravnave problematike osnih obremenitev na cestah je podano pojasnilo,
da se le-te odrejajo s posamičnimi odredbami, usklajevanja še potekajo.
Stanka Žičkar, predsednica Sveta krajevnih skupnosti: Svet oziroma vsi predsedniki so na
sestanku pridobil odgovore na vsa vprašanja, vezana na obravnavano tematiko. Odlok je bil s
strani predsednikov potrjen.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval Predlog Odloka
o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v občini Sevnica v drugi obravnavi,
občinskemu svetu ga predlaga v obravnavo in sprejem. Izpostavi, da so nujne uskladitve za
področje osnih obremenitev.
Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica: Naloga Komunale Sevnica je, da se vzdrževanje
in upravljanje javnih poti prenaša na javno podjetje, gre za logično posledico že prenosa
lokalnih cest v letu 2014. V vzdrževanje in upravljanje se prenaša 430 kilometrov javnih poti.
Odloku sledijo podpisane pogodbe, z definiranjem obveznih nalog, od pregledov, postavitev
cestnih zapor in drugih. Poleg pogodbe bo vsako leto izdelan konkreten plan, ki bo opredelil
naloge in finančno konstrukcijo. Oblikovan bo sektor za vzdrževanje javnih poti in javnih
površin, služba v okviru komunale bo operativno sodelovala s predsedniki in občinsko upravo.
Gre za novo nalogo, nov izziv in odgovornost, podjetje se na to intenzivno pripravlja v vseh
segmentih.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta: Franc Povše, Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
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Komunala Sevnica potrebuje osebo, delovodjo, ki bi operativno usklajeval področje delovne
organizacije.
Izpostavljeni sta vprašanji glede tolmačenja navedb v dveh delih odloka; in sicer glede 4.
alineje 8. člena (definicija kriterija javne poti glede na poudarek stalne naselitve) ter glede 65.
člena (lastnik, uporabnik ali upravnik – kdo je v katerem primeru zadolžen za vzdrževanje).
Podana so pojasnila pravne službe glede posameznih vprašanj.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in
urejanju prometa v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 14
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in
financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica
Župan: Gre za spremembe, ki so bile ravno tako usklajene na Svetu krajevnih skupnosti.
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Na seji sprejeti predlog Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica
prinaša uskladitve načina izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb, ki so bile prenesene na
Komunalo Sevnica. Gre za področja vzdrževanja javnih poti, gradnje javne razsvetljave, javnih
površin, izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Pogrebnine niso več prihodek krajevnih
skupnosti. Spremenjeni so kriteriji, ki so podlaga za financiranje, in sicer se iz podlage za
financiranje črta javna razsvetljava, dodano pa je upravljanje objektov.
Stanka Žičkar, predsednica Sveta krajevnih skupnosti: Svet je obravnaval predlog
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju
krajevnih skupnosti v občini Sevnica. Občinskemu svetu ga predlaga v obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Podano je vprašanje, ali obstaja izračun glede spremembe dodeljevanja sredstev za
posamezne krajevne skupnosti.
Podano je pojasnilo, da ureditev v glavnini ne vpliva na sedanjo prakso razporejanja finančnih
sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, prinaša pa uskladitve zaradi spremenjenega načina
izvajanja javnih služb in uskladitve z zakonodajo. Razrez predsedniki krajevnih skupnosti
imajo.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 15
Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2021
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Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Dopolnjuje se načrt pridobivanja, v katerega se podaja
soglasje za nakup dveh poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg svobode
9, sredstva zagotavlja javni zavod. Hkrati se v načrt doda odkup zemljišča v k.o. Goveji Dol,
na katerem je rastlinska čistilna naprava. Načrt razpolaganja dopolnjujemo na prodajo zemljišč
gradbenih parcel v Krmelju, za katere je naročena cenitev, po odobritvi bo z metodo javne
dražbe zemljišče ponujeno interesentom. Umeščene so prodaje delov funkcionalnih zemljišč
k objektom v Krmelju, na podlagi izraženega interesa za odkup. Prodaja se tudi funkcionalno
zemljišče na Studencu in na Hubajnici.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 16
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Gre za nadaljevanje prejšnje vsebine; potrebno je ukiniti
status javnega dobra za opuščene trase javnega dobra, ki predstavljajo funkcionalno
zemljišče.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc.
št. 1231/5, k.o. 1389 Goveji Dol in parc. št. 2550/10, k.o. 1392 Hubajnica ter odobril
predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 17
Predloga sklepov o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica in
predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica sestavljajo po
trije predstavniki ustanovitelja, delavcev in zainteresirane javnosti. Knjižnica je občino
zaprosila, da imenuje svoje predstavnike v svet zavoda, na kar je komisija podala poziv k
predaji predlogov. Ker občinski svet imenuje tudi tri predstavnike zainteresirane javnosti na
predlog zavoda, so v gradivu tudi ti trije predlogi.
Janez Kukec v imenu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja: Komisija predlaga občinskemu svetu, da kot predstavnike ustanoviteljice Občine
Sevnica imenuje: Betko Šmit, Cesta na grad 31, 8290 Sevnica, Betko Salmič, Orešje nad
Sevnico 20a, 8290 Sevnica in Tanjo Povalej, Cesta na Dobravo 19, 8290 Sevnica, kot
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predstavnike zainteresirane javnosti pa imenuje Vando Gorenjc, Šentjanž 42, 8297 Šentjanž,
Tatjano Kolman, Mrtovec 7a, 8294 Boštanj in Nino Pfeifer Simončič, Dolenji Boštanj 95, 8294
Boštanj.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica v svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica kot predstavnike
ustanoviteljice Občine Sevnica imenuje:
- Betko Šmit, Cesta na grad 31, 8290 Sevnica,
- Betko Salmič, Orešje nad Sevnico 20a, 8290 Sevnica in
- Tanjo Povalej, Cesta na Dobravo 19, 8290 Sevnica,
kot predstavnike zainteresirane javnosti pa imenuje:
- Vando Gorenjc, Šentjanž 42, 8297 Šentjanž,
- Tatjano Kolman, Mrtovec 7a, 8294 Boštanj in
- Nino Pfeifer Simončič, Dolenji Boštanj 95, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 18
Predlog mnenja k imenovanju direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ministra,
pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti.
Svet zavoda je občino obvestil, da sta na razpis prispeli dve vlogi, pri čemer je bila ena
nepopolna in zato izločena iz nadaljnjega postopka. Svet zavoda je izbral mag. Roberta
Potočnika, ki izpolnjuje razpisne pogoje za delovno mesto, kot direktorja javnega zavoda.
Janez Kukec v imenu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja: Komisija predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k imenovanju
mag. Roberta Potočnika, Jagoče 18, 3270 Laško, za direktorja Trubarjevega doma
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica daje pozitivno mnenje k imenovanju mag. Roberta
Potočnika, Jagoče 18, 3270 Laško, za direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 19
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
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SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 20
Vprašanja in pobude članov občinskega
Franc Povše
- zanima ga, v kakšni fazi je izvedba državnih projektov (nadvoz Šmarje, rondo, cesta
Šentjanž–Glino, most na Logu);
- zanima ga, zakaj Občina Sevnica ne pridobiva sredstev z javnih razpisov za ureditev
kolesarskih poti na območju občine;
- predlaga, da se DRSI obvesti o poškodbah vozišča na rondoju pri Tušu v Boštanju.
Tomaž Lisec
- zanima ga, v kakšni fazi je sprejem sprememb OPN;
- ponovno predlaga, da se po zgledu ostalih občin izvede projekt Kolesarček in se na
treh lokacijah (pri železniški postaji oziroma v centru mesta, v starem delu Sevnice in
pri Lidlu) postavijo postaje za izposojo koles, za kar se lahko pridobijo tudi evropska
sredstva;
- zanima ga, ali so v pogodbi za ureditev vrtca v Boštanju določeni penali za zamudo pri
izvedbi del, kakšni so razlogi, da objekt ni bil predan v uporabo s 1. 9. 2021 ter kdo je
kril stroške del.
Božidar Beci
- predlaga, da se tudi za potrebe kmetijstva uvede digitalno spremljanje količine padavin,
in podnebnih sprememb ter se na območjih ob reki Savi (Loka, Šentjur na Polju,
Kompolje, Šmarčna, Log, Blanca) prične z izgradnjo namakalnih sistemov, kar bi
omogočilo pridelavo hrane tudi v težjih vremenskih razmerah.
Rok Petančič
- predlaga, da se v telovadnici v Osnovni šoli Tržišče namesti ustrezna zaščita za
opremo, tako da bo mogoče igrati tudi nogomet;
- zanima ga, če so svetilke na trasi od Gostišča Majcen–Ulčnik do železniške postaje v
Tržišču priključene na javno razsvetljavo, saj naj bi električno energijo še vedno
plačevale Slovenske železnice;
- zanima ga, kdaj je predvidena sanacija ceste Lončarjev Dol–Podvrh, ki je močno
poškodovana na več mestih;
- predlaga, da se kot del rešitve stanovanjske problematike mladih ustanovi stanovanjski
sklad na regionalni ravni, ki bi mladim družinam omogočal nakup stanovanj pod
ugodnejšimi pogoji.
Brigita Karlovšek
- meni, da pobuda člana sveta za vzpostavitev modre cone na parkirišču pred
Zdravstvenim domom Sevnica ni primerna, saj je parkirišče namenjeno uporabnikom
zdravstvenim storitev, ki niso vedno izvedene v roku ene ure, zato predlaga, da
parkirišče ostane v beli coni;
- zanima jo, kaj je novega glede projekta Stadion Sevnica.
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Stanislava Žičkar
- zanima jo, če so že znani načrti z objektom stare šole v Krmelju, ko bo zgrajena nova;
Gregor Korene
- zanima ga, kdaj je predvidena sanacija mosta Jelovec, ki naj bi bila, glede na podan
odgovor na vprašanje člana sveta, zaključena že poleti;
- zanima ga, ali je na JP Komunala Sevnica za plačilo izvedenih storitev urejeno
izdajanje e-računov;
- opozori, da je cestišče na mostu preko Save pri HE Arto–Blanca poškodovano
(izbokline in razpoke).
Tanja Novšak
- zanima jo, kdo je zadolžen za košnjo trave ob pešpoti od HE Boštanj do Orehovega.
Gorazd Zupanc
- zanima ga, kdaj bo realizirana že podana pobuda za postavitev ograje ob HE Boštanj–
Orehovo;
- zanima ga, kakšni so nadaljnji koraki za umiritev prometa na cesti Loka pri Zidanem
Mostu–Žirovnica, saj se postavljena omejitev hitrosti na 40 km/h ne upošteva;
- predlaga, da se čas parkiranja na parkirišču P+R pri železniški postaji podaljša na 14
ur, saj so zaposleni na SŽ po 12-urnem delavniku v prekršku, zanima ga tudi, kako je
urejeno parkiranje za stanovalce objekta železniške postaje;
- zanima ga, zakaj je moralo Kulturno društvo Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu v
dveh dneh izprazniti svoje prostore, saj je trenutno neuporabna tudi dvorana, kamor so
prestavili skladiščene predmete.
Rado Kostrevc
- zanima ga, kako je z izvedbo projekta izgradnje kanalizacijskega sistema na območju
Krmelja;
- zanima ga, kakšni so načrti glede ureditve povezovalne poti na relaciji Krmelj–Tržišče
- predlaga, da se cestni odsek Križišče–Hinjce sanira z grobim asfaltom, ki poveča
oprijem vozil in ne dopušča višjih hitrosti;
- zanima ga, kaj je s parcelo, ki je predvidena za širitev Zdravstvene postaje Krmelj;
- predlaga, da se Občina Sevnica s stečajnim upraviteljem podjetja Inkos dogovori za
odkup stare opreme iz rudnika Krmelj.

Ad21
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu oktobru 2021.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. nov. (un)
Višja svetovalka Splošne službe
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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