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ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala v sredo,
2. februarja 2022, s pričetkom ob 15.30 v Kulturni dvorani Sevnica.
Prisotni člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Brigita
Karlovšek, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor Korene, Tanja Novšak, Danica Kramžar,
Janez Kukec, Marjan Ločičnik, Rok Petančič, Franc Pipan, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez
Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar, Darja Pompe.
Odsotni člani občinskega sveta:
Majda Jazbec, Aleš Mrgole, Ivan Orešnik, Tomaž Lisec.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
• Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
• mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
• Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
• Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
• Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
• Tanja Urek, višja svetovalka splošne službe
• Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
• dr. Petra Vertelj Nared in Karla Jankovič, LUZ d. d., k 3. točki
• Andreja Preložnik in Ines Kolšek, AR Projekt d. o. o., k 4. točki
• Gašper Janežič, poveljnik Gasilske zveze Sevnica, k 5. točki
• Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 6., 7. in 8. točki
Prisotni predstavniki medijev:
• Pavel Perc, Dolenjski list
• Smilja Radi, Posavski obzornik
• Robert Sajovec, Vaš kanal
Ostali prisotni:
• Matej Maver, tehnična podpora
• Iztok Felicijan, tehnična podpora
Župan odpre 28. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 15 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Seja je bila sklicana skladno z vsemi epidemiološkimi predpisi, ob upoštevanju pogoja PCT.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 28. redne seje.
Izid glasovanja: 16 za, 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.
Sprejet dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne 1. 12. 2021
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica 3 – druga obravnava
4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – druga obravnava
5. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica za obdobje
2022–2025
6. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2022
7. 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
8. Potrditev elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe za leto 2022
9. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2021
10. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2021
11. Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2022
12. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Tržišče
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta
z dne 1. 12. 2021
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 27. redne seje občinskega sveta z dne
1. 12. 2021.
Izid glasovanja: 16 za, 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan. Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot
so bili sprejeti in so v gradivu. Odpravki sklepov so bili posredovani ustreznim službam in
vsebinsko vezanim področnim organom ter organizacijam v izvajanje oziroma v vednost. V
gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 27. redne seje občinskega
sveta z dne 1. 12. 2021
Izid glasovanja: 16 za, 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica 3 – druga obravnava
Srečko Ocvirk, župan: OPN Občine Sevnica je ključen, najbolj pomemben prostorski akt. Gre
za 2. obravnavo tretjih sprememb in dopolnitev, ki so zelo obsežne glede na število podanih
pobud. Usklajene so z vsemi nosilci urejanja prostora, na tak način bodo te spremembe tudi
potrjene. V nadaljevanju smo si glede na izkušnje postavili cilj, da se takoj po uveljavitvi teh
sprememb prične nov postopek sprememb. Že ta trenutek je prejetih preko 150 pobud za
spremembe. Na tak način lahko občina sledi potrebam občanov in gospodarskih družb.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Sklep župana o začetku postopka je bil
sprejet maja 2018. Pridobivanje prvih mnenj se je začelo v septembru 2019. Izdana je bila
odločba ministrstva, da CPVO ni potreben. Javna razgrnitev osnutka je bila leta 2020, prav
tako javna obravnava, in sicer preko spleta zaradi covid situacije. Prva obravnava odloka na
občinskem svetu je bila 23. 12. 2020, sprejeto je bilo stališče do pripomb in tudi odlok
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta v prvi obravnavi. Sledilo je
pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora. Pozitivno mnenje za vsako spremembo
je moralo podati 30 nosilcev urejanja prostora. S strani MKGP so opravili terenske oglede, lani
sta bila izvedena dva. Število novih pobud je bilo skoraj 500, in te pobude so vplivale na
raznovrstne korekcije. Dokument je zrel za sprejem.
Dr. Petra Vertelj Nared, podjetje LUZ: Postopek je temeljil na razvojnih pobudah občanov in
občine. Izpostavila je ključne vsebinske zadeve: prejetih je bilo več kot 450 prejetih pobud,
uskladiti je bilo potrebno nove strokovne podlage, ki so se izvedle v času od prejšnjega OPN,
za posege v državne prostorske načrte je bilo potrebno pridobiti dovoljenje v poseg v taka
območja, upoštevati je bilo potrebno vse veljavne predpise. Šlo je za veliko uskladitev
namenske rabe. OPN je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela, spreminjali so oba dela.
Izvedba CPVO ni bila potrebna. Veliko je bilo usklajevanj z nosilci urejanja prostora, največ z
ministrstvom za kmetijstvo. Upoštevali so tudi zadnje smernice s področja varovanja kmetijskih
zemljišč. Novost postopka je, da so za nekatera zemljišča, ki so bila določena kot stavbna,
določiti obveznost nadomeščanja kmetijskih zemljišč. Sklep za poseganje v državne
prostorske akte je bilo potrebno pridobiti, in sicer je bilo pridobljeno soglasje za šest lokacij,
med njimi na območju HE Arto-Blanca, IC Sevnica, za športna igrišča, DUO Impoljca. V starem
mestnem jedru je določena možnost urejanja parkirišča in garaže za potrebe
razbremenjevanja parkiranja na trgu. OPN pokriva celotno območje občine. Med bistvenimi
dejavnostmi za razvoj izpostavi: razvoj obrti, kmetijstva, gospodarskih dejavnosti, turizma. Na
področju bivanja je šlo za veliko manjših zaokrožitev stanovanjskih območij, sprememb
podrobnih namenskih rab. Poleg uskladitev cest in daljnovodov je bilo potrebno uskladiti tudi

novo mejo občine, na podlagi podatkov iz GURS. Tekstualni del je usklajen strateško in
izvedbeno, zelo bistvenih sprememb ni bilo, so pa spremembe, povezane z razvojnimi projekti
in območji (npr. novo določeni OPPN). OPN je usklajen.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval usklajeni
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica 3, nanj nima pripomb in ga predlaga v sprejem.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Gorazd Zupanc, Janez Kukec, župan, dr. Petra Vertelj Nared.
Povzetek razprave:
Na sam predlog sprememb ni pripomb, pozdravlja se načrt oziroma želja po kontinuiranem
procesu za spremembe občinskega prostorskega načrta, saj je prostor živa stvar, potrebuje
pa stalno prilagajanje potrebam in željam občanov.
Člani sveta so pozvani, da pripomorejo k informiranju o pravočasni podaji predlogov.
Podano je vprašanje, kakšen razvoj se pričakuje za vinogradniško območje Strašberg.
Podano je pojasnilo, da je v sevniški občini 31 vinogradniških območij in na podlagi strokovnih
podlag so bila ta območja določena s pogoji za urejanje prostora v njih. Podobno območje, ki
ni določeno kot vinogradniško območje, je tudi Strašberg, ima pa strokovne podlage v
upravljanju sosednje občine. Možnost za določitev za to novo vinogradniško območje je bilo
utemeljevano s to strokovno podlago. Ministrstvo pa je določilo, da je potrebno pristopiti k
pripravi nove strokovne podlage, ki bo utemeljila potrebe z vidika občine. Gre za temo novega
postopka oziroma naslednje spremembe OPN.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – druga obravnava
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Gre za zasebno pobudo, ki je bila na
občino podana junija 2020. Občina je 14. julija 2020 izvedla javni posvet. CPVO ni bila
potrebna. Zunanji izvajalec je izdelal osnutek OPPN, nanj so bila pridobljena prva mnenja,
izvedena je bila javna razgrnitev od 10. maja do 8. junija 2021, javna obravnava pa 2. junija.
Občinski svet je 22. septembra 2021 obravnaval in sprejel opredelitev do pripomb ter
obravnaval odlok OPPN v prvi obravnavi, s tem, da je bilo nadaljevanje obravnave
tekstualnega dela in elaborata ekonomike 20. oktobra. Občinski svet je to v prvi obravnavi
sprejel. V času od prve do druge obravnave so bile obravnavane razne korekcije in pripombe.
V nadaljevanju postopka so prispela vsa končna mnenja nosilcev urejanja prostora.
Andreja Preložnik: AR Projekt d.o.o.: Gre za območje med tremi občinskimi cestami.
Pripravljen predlog za sprejem je tak, da se od prvih izhodišč zmanjša število večstanovanjskih
objektov s pet na tri. S tem so se pridobile večje parkirne površine, vsak objekt ima dve parkirni
mesta na stanovanje in možnost parkirnih mest ob Planinski cesti v kasnejši fazi. Upoštevane
so bile pripombe, podane v javni razgrnitvi. Med njimi je bila izvedena višinska prilagoditev

objektov. Prvi objekt ima klet, pritličje in dve nadstropji, druga dva objekta pa imata možnost
izvedbe obeh kleti, pritličja ter štiri nadstropja. V kletnih etažah se lahko med tema dvema
objektoma izvede tudi garažna hiša. Območje je bilo geološko dovolj preiskano. Pridobljena
so bila vsa pozitivna druga mnenja nosilcev urejanja prostora, zadeva je pripravljena za
sprejem.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval usklajeni
predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni
gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike. Občinskemu svetu ga predlaga v obravnavo in
sprejem v drugi obravnavi.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Božidar Groboljšek, Rok Petančič, Franc Povše, župan, Roman Perčič.
Povzetek razprave:
Potrebno je slediti napredku, podano je stališče, da ima predlog svojo težo. Izpostavi zahtevo,
da višina teh zgradb ne bo nad cesto. Upravljavec plinovoda je Komunala Sevnica, potreben
je tekstualni popravek. Izpostavljena je problematika pričakovanega velikega števila
avtomobilov, tako za mirujoči promet kot sam promet. Urediti je potrebno dostop na glavno
cesto na Planinski cesti, izpostavljena pa je tudi potreba po ureditvi pravokotnega ovinka pri
dveh blokih, saj se že zdaj dva osebna avtomobila težko srečata.
Podano je mnenje, da posamezni soglasodajalci ne gledajo na celotno območje celovito,
temveč vsak svoje področje. Potreben bi bil celovit razvoj, usmerjen v iskanje najboljše rešitve,
kar pa to ni. Vzporedno je nujno razmišljati o vidikih prometne varnosti in to tudi reševati.
Pojasnjeno je, da je Občina Sevnica več aktivnosti za ureditev prometnih in ostalih površin že
izvajala, saj se veliko pripomb ni navezovalo na sam OPPN, ampak na ureditve širše.
Enosmerni promet je nastal zaradi omogočanja parkiranja na eni strani. Glede na povečano
količino parkirnih mest izven te ceste se razmišlja o dvosmernem prometu. Problem je
parkiranja na cesti in ob zelenicah, iščejo se idejne rešitve glede mirujočega prometa. Terenski
ogled je izvedel Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu. Za to območje je potrebna
širša prometna analiza in tudi izvedba, v odvisnosti od fazne gradnje večstanovanjskih
objektov. Glede priključka na državno cesto je bila pobuda podana na upravljavca, na občini
je potrebno definirati aktivnosti, režim glede lokalne ceste v poselitvenem delu določa občina,
določeni postopki že tečejo.
Izpostavljeno je mnenje, da bi po treh desetletjih od obstoja blokov lahko uredili parkirne
površine v lastni režiji z manjšim posegom.
Podan je odgovor, da je občina aktivna kot povezovalec za urejanje prometnega režima. Na
tem območju večjih aktivnosti v zadnjem desetletju ni bilo izvajanih. Ureditve bodo sledile
dodatnim pozidavam, s pridobitvijo zelenih površin, ustreznih prometnih ureditev in urejenega
mirujočega promet, kar pa je tudi naloga lastnikov stanovanj oziroma upravljalca.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica
za obdobje 2022–2025
Srečko Ocvirk, župan: Varnost je pomemben element življenja. Poklicani za varovanje
varnosti delujejo v okviru Civilne zaščite.
Gašper Janežič, poveljnik Gasilske zveze Sevnica: Program varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v občini Sevnica za obdobje 2022–2025 je izdelan v skladu z Odlokom o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami za občino Sevnica in Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije. Ta program je operativni dokument za
sile zaščite in reševanja, opredeljuje pa vse nevarnosti, ki se lahko zgodijo v občini – od
naravnih in tehničnih do vseh drugih morebitnih nesreč. Program je usmerjen v preventivo in
v aktivo, v tisto, za kar so sile ob potrebi aktivirane. Program je del gradiva. Izpostavi največje
potencialne nevarnost: poplave (z urejanjem okolja in HE je urejena protipoplavna zaščita ob
Save, še vedno pa je nevarnost v Mirnski dolini, ki poplavlja v Tržišču, ter ob sotočju Save in
Mirne, problematične so lahko zelo visoke vode s pretokom nad 3000 kubičnih metrov na
sekundo, opredeljena je nevarnost rušitve jezovne zgradbe zaradi terorističnega napada ali
potresa), zemeljski plazovi (z naraščanjem števila neurij se nevarnost povečuje), visok sneg
(težava tudi za elektro-službe in telekomunikacije), močan veter, žled, epidemije oziroma
pandemije, ogroženost zaradi bližine jedrskega objekta, nesreče v železniškem prometu,
zračnem prometu, v občini je 22 kilometrov cest ob Savi z zahtevnim terenom za reševanje,
železnica ob Savi z zahtevnim terenom za reševanje, dolenjska železnica s predori, požari v
industrijski coni, opredeljeni so morebitni požari v stanovanjskih hišah, posebna skrb je
namenjena za skoraj 1000 varovancev in oskrbovancev ter zaposlenih v domovih za starejše,
iz katerih bi bilo reševanje zelo zahtevno, 69 visokih večstanovanjskih objektov. Gasilska
zveza ima več kot 350 operativnih gasilcev. PGD Sevnica opravlja 24-urno dežurno službo v
dveh izmenah in dežurstvom. Našteje še vse druge sile, ki so vključene v sistem reševanja:
NMP Zdravstvenega doma Sevnica, kinološko društvo, planinci, radio klub, ekipa prve pomoči
OZRK Sevnica. Stremijo k rednemu in izrednemu izobraževanju. V občini Sevnica je tudi ekipa
prvih posredovalcev, ki delujejo na območju Mirnske doline. Financiranje je opredeljeno:
nabava vozil se izvršuje po programu, nabava zaščitne gasilske opreme, defibrilatorjev,
zaščitne opreme za Civilno zaščito. Tudi iz proračuna se bo zagotovil nakup vozila za
reševanje z višin in globin, investicija bo prijavljena na državni razpis.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval Program
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica za obdobje 2022–2025 ter ga
občinskemu svetu predlaga v obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Franc Pipan, Franc Povše, Vinko Knez, župan, Borut Simončič.
Povzetek razprave:
Program je ocenjen kot dober, opozorjeno pa je še na sledeče potencialne nevarnosti, na
katere občina nima neposrednega vpliva oziroma primernih varovalnih ukrepov zanje ne more
zagotoviti. Na potresnem območju je tako občina sama kot tudi nuklearna elektrarna. Jedrska
nevarnost je vedno prisotna. Izpostavljeno je vprašanje, kako je urejena dostopnost do jodovih
tablet v naši občini; ali je tako kot v krški občini. Občina pa ima vpliv denimo na ukrepanje v
sanacijo starih objektov (tudi domova upokojencev v Loki in na Impoljci), zgrajenih pred letom
1963, kjer se lahko po potresu zgodijo najhujše nevarnosti. Podnebne spremembe vplivajo na
pogosta neurja, izpostavi tudi nevarnost poplav in posledično morebitno podiranje mostov, kot
se je že dogajalo na Sevnični. Pohvaljena je visoka raven in pripadnost sevniških gasilcev. Kot
napačna odločitev je izpostavljena sprememba zakonodaje o dimnikarski službi, po prenosu

pristojnosti se je stanje dimniških požarov poslabšalo. Ugodno za občino je, da hudih požarov
v gozdovih ni, nastajajo pa travniški požari, zato je zelo pomembno upoštevanje pravil.
Pohvalno je v občini organizirana tudi urgentna zdravniška služba. Podan je predlog za pregled
stavb, ki so bolj potresno ogrožene, ter da se ljudi usposablja za način reševanja.
Pozdravljena je nabava vozila za reševanje z višin in globin, ki je velika investicija. Potrebno
je čim prej pristopiti k nabavi podvozja in nadgradnje. Velik problem so roki nabave in dvig cen.
Izpostavljeno je področje prvih posredovalcev, ki je v sistemu zaščite in reševanja zelo
pomembno. Podan je apel k iskanju kandidatov, ki se bodo usposobili za uporabo AED in za
temeljne postopke oživljanja, da bodo naprave, če do potrebe pride, dejansko služile namenu.
Varnost je najprej v domeni posameznika. Pričakovanja dela družbe, da vedno nekdo drug
skrbi za njegovo varnost, je pretirano. Posameznik mora obvladovati osnovne postopke
nudenja prve pomoči oziroma varovanja na splošno. Potrebno je v ta del usmerjati še več
energije. Aktivnosti za prve posredovalce so bile zaradi epidemije prekinjene. Postopke in
zavedanje o pomembnosti bo potrebno obnoviti.
Podano je pojasnilo, da je za starejše objekte pripravljen program oziroma portal POTROG,
narejen v sklopu Mestne občine Ljubljana in URSZR. Tudi občini Sevnica bo dana možnost za
ovrednotenje starejših objektov, ni pa bila sevniška občina med prvimi vključenimi za
sodelovanje. Ustrezni podatki in izkušnje ter merila in pogoji bodo vsekakor podani, vključeni
tudi v spremembo obravnavanega dokumenta. Dokument je živa stvar in se prilagaja glede na
situacije. Poplave na Sevnični so v načrtih zaščite in reševanja, zvrstilo se jih je že veliko,
nazadnje leta 2014. Glede tablet kalijevega jodida je tako, da je občina Sevnica izven 10kilometrskega pasu, zato niso splošno razdeljene, po načrtu razdelitve pa so na rezervi v
bolnišnici Trbovlje in bi jih v primeru potrebe razdelili po pripravljenem razdelilniku.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Sevnica za obdobje 2022–2025.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2022
Srečko Ocvirk, župan: Javno podjetje Komunala Sevnica je v zadnjem obdobju izredno
napredovalo, razširilo svojo delavnost, povečalo aktivnost in izboljšalo standarde izvajanja
javnih služb. Za takšno izvedbo je bistvena usmeritev občinskega sveta, ki je ustanovitelj
podjetja in mu s proračunom nalaga izvajanje številnih služb. Standardi javnih služb se
dvigujejo, podoben višji in odziven standard je pričakovan na vseh območjih občine. Napredek
je v okolju prinesel višja pričakovanja, ki pa jih je potrebno izpolniti. Dobro organizirana javna
služba je ključ do tega. Javne službe pa morajo biti učinkovite, racionalne, odgovorne, nuditi
vse potrebno. Poslovni načrt bo nudil primerno osnovo za delo podjetja.
Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica: Za leto 2022 so poleg obstoječih načrtovane nove
naloge: distribucija oziroma skrb za plinovodno omrežje ter vzdrževanje javnih poti (gre za
novih 360 kilometrov cest). Podpisana je pogodba med občino, komunalo in vsemi 11
krajevnimi skupnostmi. Gre za obsežno nalogo, ki so se je uspešno lotili. Glede poslovnega
načrta izpostavi, da je cilj ustvariti razvoj in kakovostno izvrševanje gospodarskih javnih služb.
Opravljajo jih 9 in tudi tržne dejavnosti, imajo 70 zaposlenih. Vodooskrba: investicije se
nadaljujejo s hidravličnimi izboljšavami. So zelo pomembne za razvoj in vodovodno oskrbo.
Cilj letošnjega leta je zmanjšanje vodnih izgub, zaradi ustreznih prihrankov in s tem

kompenzacije cen komunalne storitve ob visokih cenah energije. Z vodnimi izgubami se
različno spopadajo, opravljen je bil satelitski pregled vodovodnih sistemov. Vse javne službe
imajo svojo omrežnino, vse niso v celoti obračunane uporabnikov, 35 % najemnine krije
občinski proračun. Odvajanje odpadnih voda: vsa glavna kanalizacija (Sevnica, Boštanj,
Radna, Log) poteka ob jezu HE, ima tudi funkcijo varovanja pred poplavami, črpanje vode iz
levega na desni breg Save predstavlja visoke stroške električne energije. To so razlogi za
korekcijo cene. Stremijo k racionalizaciji poslovanja in v lanskem letu občutno zmanjšali
količino nastalega blata (namesto 500 je bilo 300 ton blata, strošek predelave in obdelave je s
tem nižji). Ravnanje z odpadki: zbirni center dobro sprejet, širi se mreža ekoloških otokov.
Letos je narejen nov urnik odvoza odpadkov, na spletu in na mobilnih telefonih bo mogoča
aplikacija, ki bo napovedovala odvoz odpadkov glede na tip odpadka. Opravljajo tudi javne
službe za vzdrževanje cest, javnih poti, razsvetljave in javnih površin. Programi se izvršujejo v
dobri komunikaciji s krajevnimi skupnostmi. Plinovod: v 2021 so prvo leto upravljali z 32
kilometri plinovodnega omrežja. So sistemski operater (vzdrževanje, obratovanje) in so hkrati
prevzeli tudi tržni del. So eno izmed desetih podjetij, ki prodajajo plin sevniškim občanom.
Ogromne podražitve cen plina so pripeljale do podražitev tudi na položnicah. Trudijo se
zagotoviti sprejemljivo ceno plina občanom. Cilj je zagotoviti prenos tržnega dela na druge
ponudnike, vzdrževanje pa ostaja na komunali. Opravljajo pogrebno in pokopališko dejavnost
(20 pokopališč, 16 mrliških vežic) in 24-urno dežurno službo od prvega stika s pokojnikom in
prevoz do hladilnih prostorov. Izpostavi aktualna projekta hidravličnih izboljšav in gradnje
kanalizacijskega sistema, katerih izvajalec je Komunala Sevnica, kot tržna projekta sta za
podjetje zelo pomembna. Aktivno delajo na projektu Varuj okolje – projektu širitve mreže
zbiralnikov odpadnega jedilnega olja, v načrtu je nabava novega vozila oziroma dizelskega
agregata. Na LAS Posavje je bil prijavljen projekt DigiVoda, gre za projekt z vsebino varovanja
okolja. Izpostavi novost – aplikacijo oziroma nov portal, kjer so vsi podatki o storitvah in
količinah, možno je tudi naročiti pošiljanje e-računov.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Franc Pipan, Stanislava Žičkar, Tanja Novšak, Gregor Korene, Janez Kukec, Mitja
Udovč, župan.
Povzetek razprave:
Nadzorni svet je v celoti podprl predstavljen program, ki ob realizaciji nudi kakovost komunalnih
storitev na zadovoljivi ravni.
Pohvalno je, da Komunala Sevnica sledi dobi digitalizacije z aplikacijo za odpadke in s
portalom. V poslovnem načrtu je projekt Tujerodke, s katerim naj bi kupili vozilo za
odstranjevanje tujerodnih rastlin, kar je tudi zelo pohvalno.
Podano je mnenje, da je pripravljenost občanov, da uredijo robove javnih površin, vse manjša.
Danes jih mora v večini primerov urejati komunala, teh nalog je vse več.
Izpostavljena je problematika odpadkov oziroma
večstanovanjskih zgradbah, potrebno je najti rešitev.

primanjkovanja

zabojnikov

pri

Podan je odgovor, da se pobiranje že sedaj vrši pogosto, rešitev je v kombinaciji večjega
števila odvozov in večjega števila zabojnikov. S tedenskim odvozom bioloških odpadkov bodo
zaželi že v marcu.
Izpostavljena je potreba po širjenju količine bioloških zabojnikov. Plan je ambiciozno
pripravljen. Glede plinovoda je izpostavljeno vprašanje, kakšen je plan preusmeritve na druge
ponudnike.

Podan je odgovor, da so biološki glede na težo najtežji odpadki, in če se nahajajo med
mešanimi odpadki, povzročajo največ stroškov. Med rešitvami za izboljšanje stanja je
kompostiranje doma ali širitev mreže zabojnikov. Potrebno je aktivno pristopiti k temu. Glede
odjemalcev na plinovodnem omrežju ne gre za prodajo. Izbor dobaviteljev zemeljskega plina
je svobodna izbira vsakega posameznika. Gre za idejo pomoči iskanja najugodnejše rešitve
za občane.
Podano je vprašanje, ali je v načrtu nadaljnje odstranjevanje oziroma urejanje črnih odlagališč.
Podan je odgovor, da je bilo v preteklosti akcij čiščenja nekoliko več, v sklopu projekta
Remedisanus je bilo očiščenih več večjih odlagališč. Stroška se ne sme vključevati v odvoz
smeti, pristopajo na način, da to uredi ekipa Komunale Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za
leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 7
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 Komunale Sevnica: Vsakoletna razprava o cenah izhaja iz določb
državne uredbe. Na področju plina se omrežnina in druge postavke oblikujejo na tri leta,
njihove cene pa določa agencija za okolje. Glede gospodarskih javnih služb pa se skozi
elaborate in metodologijo določajo cene storitev na osnovi aktivnosti preteklega obdobja,
obračunanega, potrjenega, pričakovanih novih stroškov in dejstev. Vodooskbra: omrežnina ni
več subvencionirana iz proračuna občine, sprememb ni, zaradi enormnih cen povečanja
električne energije pa se cena vode nekoliko podraži. Poskočili so tudi stroški zavarovanj
sistema. Pri odvajanju odpadnih vode je sprememba zelo majhna, črpališča so tista, ki
povzročajo strošek, omrežnina ostaja enaka. Ravnanje z odpadki: daljšajo se pobiralne poti,
sprememba zbiranja, obdelava bo nekoliko nižja, sprememba cene je sedem centov na osebo.
Primer občana, ki ima vse storitve, je razlika na položnici odslej 50 centov na osebo na mesec
z vključenim davkom.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval 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. Elaborate predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica 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: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Potrditev elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe za leto 2022
Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica: Elaborat 24-urne dežurne službe je sestavljen na
osnovi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 2019 je bila sredi leta prvič oblikovana
cena te storitve. Gre za ekipo dveh zaposlenih, ki morata biti v stalni 24-urni pripravljenosti 365
dni v letu, kar je poleg materiala in prevozov tudi največji strošek. V 2020 se cena ni
spremenila. Nova predlagana cena pa se zniža za 15 evrov in po novem znaša 240,99 evrov
na pokojnika.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval elaborat o
oblikovanju cene 24-urne dežurne službe za leto 2022, občinskemu svetu ga predlaga v
obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
Izpostavljeno je, da gre za zelo občutljivo službo. Cene ne smejo odstopati od drugih okolij.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil elaborat o oblikovanju cene izvajanja 24-urne
dežurne službe za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2021
Uvodno obrazložitev poda župan: Listino kot priložnostno obeležitev posameznih dosežkov
skozi leto neposredno podeli župan in se podeljuje ob različnih priložnosti. V lanskem letu je
bilo glede na covid-situacijo podeljenih manj listin, hkrati pa je bilo priznanje službam varovanja
zdravja izrečeno v drugačnih priložnostih. Prejemniki listin so bili trije, ki vsak na svoj način
utrjujejo in krepijo ugled okolja oziroma občine.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o izdanih Listinah Občine
Sevnica v letu 2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2021
Uvodno obrazložitev poda župan: Občine so na podlagi zakona dolžne skrbeti za socialno
šibkejše. Ta sredstva se zagotavljajo iz proračuna, hkrati pa je pravica, da si občine del
stroškov pokrijejo z dedovanjem. Žal je potrebno velik del teh sredstev vsako leto odpisati.
Slovenija je socialna država in je prav in potrebno, da se za šibke poskrbi. Hkrati pa je prav,
da se ve, koliko denarja se namenja za to.
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja plačilo
storitve institucionalnega varstva, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila

prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki plačuje storitev.
Če premoženja nima, postopke vodi Center za socialno delo in je edini zavezanec za plačilo
občina. Občina Sevnica je v letu 2021 svojo terjatev prijavila v 12 zapuščinskih postopkih v
skupni višini 276 tisoč evrov, od katerih je bilo 6 zaključenih, v letu 2021 pa se je zaključilo tudi
5 postopkov iz prejšnjih let, v katerih je Občina Sevnica priglasila terjatve iz naslova plačevanja
domske oskrbe, gre za seznam v gradivu. V postopkih, ki so bili zaključeni v letu 2021, je bilo
skupaj prijavljenih terjatev 229 tisoč evrov, po sklepu o dedovanju pa je občina prejela 7911
evrov, za 11 tisoč so v teku še dogovori o obročnem odplačevanju, in nepremičnino v skupni
vrednosti 13 tisoč evrov.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Pohvalen je pristop občine. Se pa na tem področju lahko dogaja veliko špekulacij. Ob priglasitvi
je potrebno preveriti, kako je premoženje osebe odtujeno.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o prihodkih iz naslova omejitve
dedovanja v letu 2021.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2022
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je
živa stvar, ki se spreminja, zakonodaja predvideva dopolnitve. V času nekaj mesecev je prišlo
do novih dejstev, ki so podrobno navedena v gradivu. Gre za dva sklopa načrta pridobivanj:
za odseke občinskih cest in javnih poti (usklajeno z lastniki in geodetskimi odmerami) ter nakup
nepremičnin za pridobitev zemljišč za infrastrukturne ureditve (načrt za nadaljnje dogovore), v
drugem delu pa gre za prodajo nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
in je na podlagi interesa strank predvidena prodaja.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet
Ad 12
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: Pod točko ena so parcele, nastale v okviru
odmer odsekov občinskih kategoriziranih cest po dejanskem poteku (zemljišča v zasebni rabi
in bodo predmet neposredne menjalne pogodbe), pod točko dve pa gre za parcele, nastale po

odmeri opuščenih tras javnega dobra (v naravi zemljišča v zasebni uporabi, ki ne služijo več
namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra in gredo lahko na trg).
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1006/8 in 1006/11, obe k.o. 1381 Boštanj
- parc. št. 1955/21 in 1961/3, obe k.o. 1396 Krsinji Vrh
- parc. št. 3874/4, k.o. 2662 Malkovec
- parc. št. 1465/3, 1472/3, 1472/5, 1472/6, 1472/8 in 1472/9, vse k.o. 1362 Okroglice
- parc. št. 1468/2, k.o. 1370 Podvrh
- parc. št. 1520/43, 1520/120, 926/27 in 926/38, vse k.o. 1379 Sevnica
- parc. št. 2312/6 in 2313/2, obe k.o. 1390 Vrh
- parc. št. 1680/8, 1680/9 in 1680/10, vse k.o. 1367 Zabukovje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet
Ad 13
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Tržišče
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Na razpis, ki ga je razpisal Svet OŠ Tržišče, sta se prijavili dve kandidatki. Komisija je z obema
opravila razgovor, po premisleku je bila sprejeta odločitev, da se poda pozitivno mnenje o obeh
kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Tržišče, in sicer: mag. Mateji Repovž Lisec,
profesorici razrednega pouka, z Malega Cirnika pri Šentjanžu, kateri daje prednost pri
imenovanju, in Olgi Vodopivec, profesorici razrednega pouka, z Malega Črnela.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o obeh kandidatkah za
ravnateljico Osnovne šole Tržišče, in sicer:
• mag. Mateji Repovž Lisec, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu
Mali Cirnik pri Šentjanžu 23a, 8297 Šentjanž, kateri daje prednost pri imenovanju,
in
• Olgi Vodopivec, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Malo Črnelo
11, 1295 Ivančna Gorica.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet
Ad 14
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo o odgovorih na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Razprave ni.
SKLEP:

Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
• Poda pobudo, naj Slovenske železnice poskrbijo za stalno dostopnost sanitarij na
Železniški postaji Sevnica.
• Meni, da se dostopnost nekaterih institucij v državi konstantno slabša, pri tem izpostavi
ukinjanje podružnic pošt in bank ter bankomatov. V sevniškem okolju je potrebno
poskrbeti za več nabiralnikov. Izpostavi problematiko zamud pri dostavi poštnih pošiljk,
saj niso dostavljene naslednji dan po oddaje.
• Izpostavi vprašanje, ali občina razmišlja o dodelitvi sredstev, ki bi najbolj ogroženim
pomagala k omilitvi posledic energetske revščine. Občina in Center za socialno delo
naj skupaj določita kategorije prebivalcev, upravičenih do tovrstne pomoči.
Rok Petančič:
• Poda vprašanje, kakšna je predvidena dinamika oziroma sosledje napovedanih večjih
investicij Direkcije za infrastrukturo v Sevnici, med njimi gradnje rondoja Šmarje,
obnove glavnega mostu v Sevnici in gradnje mostu na Logu.
• Glede nadaljnje izvedbe projekta Stadion Sevnica pričakuje vsebinsko predstavitev
stanja na seji občinskega sveta.
• Poda vprašanje, kakšen je načrtovani poslovni model upravljanja Lisce kot
rekreacijsko-turistične in gostinske točke, po vseh izvedenih občinskih investicijah v
osrednji objekt, Tončkov dom.
Marjan Ločičnik:
• Poda vprašanje, kakšno je stališče Občine Sevnica do predlogov sanacije Kolarjevega
grabna na Dolnjem Brezovem, glede na decembra 2021 opravljen sestanek z vsemi
deležniki.
• Občina Sevnica naj pred začetkom dogradnje OŠ Blanca skliče posvet s predstavitvijo
poteka gradnje, načina izvajanja pouka in delovanja zaposlenih v času izvajanja,
zagotavljanja varnega dostop do šole, pa tudi ureditve kanalizacije in čistilne naprave
Blanca.
• Na državni cesti med Sevnico in Blanco je stanje nivojskega prehoda pri Gostilni Kregl
slabo, o tem je potrebno obvestiti vzdrževalca.
Tanja Novšak:
• Strokovne službe naj pripravijo podatke, kakšna je v vrtcih sevniške občine čakalna
vrsta za vključevanje otrok, tudi v luči same dinamike sprejemanja
Gregor Korene:
• Strokovne službe naj pripravijo podatek glede stanja čakalne vrste za odmere zemljišč,
ki so v korist občine.
• Izpostavi vprašanje, kakšna je metodologija oddajanja nepremičnin v lasti Občine
Sevnica v najem. Poda mnenje, da so določeni objekti precenjeni (izpostavi primer
Clann Loka), zato poda pobudo za ustrezno poenotenje oziroma ovrednotenje cene
najema glede na vrednost in stanje nepremičnine.

•

Z vidika izboljšanja varnosti predlaga ureditev prehoda za pešce pred Trubarjevim
domom v Loki pri Zidanem Mostu.

Miran Grubenšek:
• Poda vprašanje, ali so za območje OPPN Drožanjska-zahod, glede na pomisleke o
vodnatosti območja, že znani rezultati raziskav.
• Poda vprašanje, kakšni so načrti oziroma aktivnosti v smeri nadomestitve odstranjenih
depandans na Lisci.
Brigita Karlovšek:
• Izpostavi vprašanje, kaj je novega v povezavi s pešpotjo Log–Radna.
• Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je potrebno posredovati pobudo za
preplastitev ceste na relaciji Radeče–Sevnica, ki zaradi udrtin mestoma postaja
nevarna.
Janez Šerjak:
• Na izhodni del iz smeri Cankarjeve ulice proti obrtni zbornici je potrebno postaviti
prometni znak oziroma ustrezno urediti signalizacijo, ki bo ustrezno nakazovala
prednostni sistem cest.
• Glede projekta rekonstrukcije Ceste na Dobravo poda predlog sestanka z lastniki, s
ciljem uskladitve projekta z dodatnimi predlogi lastnikov zemljišč.
Ad 16
Razno
Župan člane sveta seznani z obiskom Vlade Republike Slovenije v Posavju. Povabi jih na
prireditev ob kulturnem prazniku in jih seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu
marcu.
Seja je bila zaključena ob 18:08.

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

