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ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala v sredo,
16. marca 2022, s pričetkom ob 15.30 v Kulturni dvorani Sevnica.
Prisotni člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec,
Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Danica Kramžar,
Janez Kukec, Marjan Ločičnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Pipan, Vincenc Sitar, Janez
Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar, Darja Pompe.
Odsotni člani občinskega sveta: Gregor Korene, Tomaž Lisec, Franc Povše.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
• Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
• mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
• Alenka Mirt, vodja Splošne službe
• Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
• Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
• Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
• Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
• Tanja Urek, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
• Martin Cerjak, vodja MI – SPO, k 3. in 4. točki
• Milena Lukić, Demida Arhitektura d.o.o., k 5. točki
• MV Arhitektura, Maja Teraž s.p., k 6. točki
• Alojz Guček, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 7. in 8. točki
• Marko Hötzl, Geološki zavod Slovenije, k 9. točki
• Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 10. točki
Prisotni predstavniki medijev:
• Pavel Perc, Dolenjski list
• Smilja Radi, Posavski obzornik
Ostali prisotni:
• Matej Maver, tehnična podpora
• Iztok Felicijan, tehnična podpora
Župan začne z 29. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 29. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 17 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Predlaga dnevni red, skladen z vabilom, s tem da se 5. točka dnevnega reda (Predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev
območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča)
obravnava po skrajšanem postopku.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 29. redne seje, s tem da
se 5. točka dnevnega reda obravnava po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 18 za, 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Sprejet dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 29. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne 2. 2. 2022
3. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa za
leto 2021
4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2021
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin,
tržnice in javnega parkirišča – skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo
ob Planinski cesti – druga obravnava
7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2021
8. Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2022
9. Oskrba s pitno vodo v občini Sevnica – seznanitev
10. Predlog o oblikovanju cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic v občini
Sevnica za leto 2022
11. Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2022
12. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitev statusa
javnega dobra ter predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
Javnega zavoda KŠTM Sevnica
14. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini Sevnica
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje občinskega sveta
z dne 2. 2. 2021
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 28. redne seje občinskega sveta z dne
2. 2. 2021.
Izid glasovanja: 18 za, 0 proti (prisotnih 18).
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.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 28. redne seje občinskega
sveta z dne 2. 2. 2022.
Izid glasovanja: 18 za, 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
za leto 2021
Srečko Ocvirk, župan: Glede na neločljivo povezanost vsebin 3. in 4. točke predlaga
združeno predstavitev in razpravo, sklepanje pa poteka ločeno.
Martin Cerjak, vodja MI – SPO: V letu 2021 je bila izvedena dodatna zaposlitev še enega
redarja. Izvedeni sta bili dve koordinaciji občinskih uprav in inšpektorata v Radečah in Brežicah
s ciljem predstavitve dela in podaje usmeritev za delo. Sodelovanje inšpektorata je v vseh
občinah potekalo z občinskimi upravami, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s
komunalnimi podjetji, s policijo, s krajevnimi skupnostmi in z občani. Delo je potekalo zlasti na
področjih mirujočega prometa, omejitev hitrosti, odstranitve neregistriranih vozil, pri
posameznih preventivnih akcijah samostojno in v sodelovanju s policijo. Največ je bilo posegov
na občinske ceste, delo so opravljali na področju oskrbe s pitno vodo, opravljali nadzor nad
odlaganjem odpadkov, delo v povezavi z urejenostjo parcel, na področju cestno-prometnih
prekrškov. Glede na finančno poročilo je realizacija na območju sevniške občine povišana,
opravljeno je bilo večje število nadzorov, zaposlen je bil dodatni redar. Opazno je povečano
število prekoračitev hitrosti. Delo bo tudi v letu 2022 povezano z vsemi pristojnostmi
občinskega inšpektorata. Izvajale se bodo vse pristojnosti, z delom tudi v popoldanskem času
in preko vikendov, prisotnost v Sevnici je vsaj trikrat tedenska.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Franc Pipan, Janez Kukec, Tanja Novšak, Miran Grubenšek,
Božidar Beci, Matej Imperl, Stanka Žičkar.
Povzetek razprave:
Izpostavljena je problematika prevzemanja odgovornosti s strani posameznih institucij, ki bi
morale celovito, povezano obravnavati varnostno problematiko, skupaj zagotavljati ustrezno
varnost, nuditi zakonito in strokovno zaščito ogroženim skupinam in posameznikom. Potreben
je širši razmislek o varnostni problematiki in prevzemanju odgovornosti na vseh ravneh.

Izpostavljena je problematika na Telčicah, gre za večji odpad oziroma zbiranje odpadkov ob
vasi. Pojasnjeno je, da je bila glede na strukturo predmetov zadeva odstopljena inšpektoratu
za okolje. To področje je pravno gledano siva cona. Potrebno bo iskanje rešitev v konsenzu
več služb, pokritje stroškov odstranitve. Za ureditve je potrebna ustrezna pravna osnova.
Izpostavljena je podobna problematika tudi v Drožanjski ulici v Sevnici, ki je turistična pot do
gradu. Pojasnjeno je, da je bila zadeva odstopljena okoljskemu inšpektoratu. Na nivoju
Slovenije se pripravljajo testni odloki o zunanji urejenosti občin, vključene so tri občine preko
Skupnosti občin Slovenije. S tem bi imeli podlago s področja urejanja videza oziroma zunanjih
ureditev. To doslej zakonsko ni urejeno. V vsaki občini se pojavljajo podobni primeri. Odloki se
pripravljajo, materija je zelo zahtevna.
Izpostavljeno je vprašanje glede navedbe v poročilu, da posamezni občinski odloki niso
ustrezno usklajeni z državno zakonodajo, zaradi tega ostajajo pravne praznine, skratka, ali in
kje se ta problematika nanaša tudi na občino Sevnica. Pojasnjeno je, da Sevnica nima veliko
sivih lis, ena od njih je že obravnavana, glede zunanje urejenosti. V Sevnici pa večino stvari
odloki ustrezno urejajo.
Izpostavljeno je mnenje glede enakosti zakona za vse, v primeru kaznovanja bi moralo veljati
enako za vse. Pojasnjeno je, da inšpektorat izpelje vsak celoten postopek do konca glede na
zakonodajo, v primeru izterjav je za to pristojna druga služba. Inšpektorat je premajhen organ
za sistemske težave, ki bi se morale reševati na ravni države.
Izpostavljena je problematika odlaganja smeti od Sel v smeri Jurkloštra do Krakovega, dnevno
se pušča enake smeti že desetletja in več. Kot je pojasnjeno, lahko inšpektorat, če ima indice,
reagira zoper domnevnega storilca. Če pa ni znakov, dokazov, pa to ni mogoče, v tem primeru
je po zakonu o varstvu okolja odgovoren lastnik.
Izpostavljeno je vprašanje, ali je mogoče opozorila glede previsokih živih mej in drugih
primerov, ki omejujejo preglednost cestišča, izdajati brez prijave. Pojasnjeno je, da to ves čas
izvajajo v vseh občinah, kjer preglednost ni zagotovljena; pomembno je, da se prevoznosti in
preglednosti ne ogroža.
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 2021.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2021
Župan odpre razpravo.
Glede na že opravljeno razpravo pri prejšnji točki dodatne razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin,
tržnice in javnega parkirišča – skrajšani postopek
Milena Lukić, Demida Arhitektura d.o.o.: Spreminjajo se posamezni členi, elaborata
ekonomike ni potrebno izdelati, ker je infrastruktura že izvedena. Postopek je šel čez celoten
program pridobivanja smernic, CPVO ni potrebna, pridobljena so bila prva in druga mnenja
nosilcev urejanja prostora. Namen sprememb in dopolnitev je pravna prostorska podlaga za
dozidavo ter nadzidavo prostorov lekarne in gradnjo nadstreška nad parkiriščem, umestitev
novih prostorov zdravstvenega doma z dodatnimi površinami nad obstoječo fizioterapevtsko
telovadnico za potrebe patronaže in centra za krepitev zdravja z nadzidavo v osrednjem
atrijskem delu stavbe zdravstvenega doma in razširitev pokritih prostorov z nadstrešnico na
jugozahodnem delu spodnje ploščadi oz. povezava obstoječe nadstrešnice v enovito celoto.
Vincenc Knez, Odbor za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča,
nanj nima pripomb ter občinskemu svetu predlaga, da ga obravnava in sprejme po skrajšanem
postopku.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Pri nadaljnjih prostorskih načrtovanjih na tem območju je potrebno načrtovati ustrezen prostor
za starejše občane Doma upokojencev Sevnica. Del parkirišča je potrebno spremeniti v park,
zagotoviti funkcionalni prostor. Pri načrtovanju garažne hiše mora dom starostnikov dobiti svoj
prostor. Pojasnjeno je, da je za dom za starejše v okviru celotnega programa predviden nov
dom na Hrastih, s tem bi prišlo do razbremenitve obstoječe lokacije.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma
Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko
gradnjo ob Planinski cesti – druga obravnava
Maja Teraž, MV Arhitektura: Prva obravnava je bila decembra 2021, nato je bil izdelan
predlog, pridobljena so bila vsa pozitivna imenja, predstavlja se usklajeni predlog. Gre za
lokacijo ob bloku Planinska cesta 29, to je nepozidano območje. Pripravljena je bila nova
neodvisna študija osenčenosti z video analizami, ki so del gradiva, na podlagi pripomb na
prejšnjo študijo. OPPN predvideva gradnjo bloka s 17 stanovanji, uredijo se parkirne površine,
umesti se otroško igrišče. Območje je komunalno urejeno, priključevanje bo na obstoječe jaške
ob ali na samem območju OPPN. Določena je najvišja višina, blok mora biti vsaj 6,4 manjši od
obstoječega bloka zahodno od novogradnje.

Vincenc Knez, Odbor za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je obravnaval usklajeni
predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob
Planinski cesti in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka obravnava in sprejme v drugi
obravnavi.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2021
Alojz Guček, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica: Nadzorni odbor je spremljal
vse postopke, vezane na izvrševanje občinskega proračuna. Na podlagi letnega plana dela so
opravili naslednje nadzore: nadzor nad ravnanjem s premoženjem Občine Sevnica, nadzor
nad poslovanjem KS Boštanj, nad obnovo mrliške vežica, nadzor investicije garažne hiše
Zdravstvenega doma Sevnica in investicije v Tončkovem domu na Lisci. Za vse navedene je
ugotovljeno, da je dokumentacija urejena in arhivirana, v postopkih ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti, v času nadzora je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija. Subjekti so
poslovali pravilno in ekonomično, za izboljšanje kakovosti življenja ljudi, za manjše
pomanjkljivosti so bila podana priporočila. Nadzorni odbor priporoča, da je v določenih
primerih, ko na razpis prispe zgolj ena ponudba enega ponudnika, potrebno razmisliti o
ponovitvi razpisa in omilitvi razpisnih pogojev, da so sprejemljivi za več ponudnikov. S strani
občinske uprave je bilo pojasnjeno, da na razpise v določenih primerih celo ni prijavljenih
izvajalcev, zaradi razmer na trgih in pomanjkanja delovne sile je izvajalce vse težje najti, prav
tako je razpise zaradi časovnih okvirjev in uspešnosti pridobivanja razpisnih sredstev v
nekaterih primerih skoraj nemogoče ponoviti. Za izvedbo programa dela je nadzorni odbor
porabil 3882,95 evrov sredstev, za sejnine in za plačilo opravljenih nadzorov.
Združi predstavitev še z naslednjo točko, letnim programom dela in finančnim načrtom
Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2022. Med načrtovanimi nalogami so: pregled
ravnanja s premoženjem Občine sevnica, nadzor zaključnega računa Občine Sevnica,
posameznih postavk, nadzor enega javnega zavoda v ustanoviteljstvu občine, nadzor
ustreznosti porabe sredstev v eni od krajevnih skupnosti, morebitne pisne pripombe občanov.
V letu 2022 bo opravil tudi morebitni izredni nadzor, če bodo zanj utemeljene prejete pobude.
Za delovanje odbora je skupno predvidenih 9290 evrov.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora
Občine Sevnica v letu 2021
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2022
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z Letnim programom dela in finančnim
načrtom Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Oskrba s pitno vodo v občini Sevnica – seznanitev
Župan Srečko Ocvirk: Občina Sevnica kot načrtovalec številnih obveznih in neobveznih
gospodarskih javnih služb pristopa k različnim novelacijam strategijam za opravljanje teh
služb. Oskrba s pitno vodo je bila v preteklosti različno urejena. Več kot 15 let mineva od prve
strategije vodooskrbe. V tem času se je spremenilo veliko vidikov, najprej infrastruktura na
terenu na območju celotne občine, pa standardi oskrbe, klimatske spremembe, zdravstvene
zahteve in varnost po vodooskrbi. Vse to so nova dejstva, ki jih je potrebno upoštevati pri
novelaciji. Potrebna je širša in vsevključujoča razprava, zato se pričenja krog usklajevanja tega
strateškega dokumenta.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Oskrba s pitno vodo je najbolj
pomembna obvezna gospodarska javna služba. Iz leta 1999 izhaja študija dolgoročne
preskrbe s pitno vodo na območju občine, s ciljem iskanja novih globokih vrtin in povezovanja
obstoječih vodovodnih sistemov. Veliko novih vodnih virov je bilo že izvedenih. Občina je zelo
vodnata občina. Leta 2003 je bila ponovljena strategija vodooskrbe. Pristopamo k vnovični
osvežitvi, za preverbo analize obstoječega opravljenega dela in določitev nadaljnjih korakov.
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica: Strategija preskrbe s pitno vodo izhaja
iz leta 1999, od takrat so spremembe velike tako v smislu zakonodajnega okvirja kot tudi potreb
po zagotavljanju pitne vode. Dolga je pot razvoja, v letu 2022 se gradi povezava med levim in
desnim bregom reke Save. Z linijami se zaobjame širše območje z možnostjo priključevanja
naselij, s tem pa se zagotavlja tudi večja varnost vodooskrbe. V občini je čez 400 kilometrov
javnih vodovodnih sistemov, občina je velika, razgibana. Zelo pomembno je poznati vodne
vire, kakšni so danes, kje so potencialni novi.
Marko Hötzl, Geološki zavod Slovenije: Mesto Sevnica se danes oskrbuje s pitno vodo iz
dveh vrtin STILL-1, STILL-2 ter štirih zajetij Dolna 2, Orehovec, Podskalica 1 in Podskalica 2.
Skupna izdatnost je 33 l/s (15 + 18 l/s) in z dodatnimi gravitacijskimi zajetji zadošča za javno
oskrbo s pitno vodo, to je 35 l/s. Problem za javno vodooskrbo Sevnice predstavljata predvsem
zaščita vrtin Still-1 in Still-2 oziroma obseg vodovarstvenih območij, ki bodo sprejeta z novo
Uredbo. Vrtini sta locirani praktično v središču Sevnice, blizu struge reke Save in izvrtani tako,
da zajemata podzemno vodo iz dveh (Still-2) oziroma treh vodonosnikov (Still-1). V povzetku
celovito predstavi, da so za vodooskrbo Sevnice primerne in perspektivne tri lokacije, ki so
glede na geološko sestavo terena in hidrogeološke značilnosti karbonatnih vodonosnikov
perspektivne in da lahko z dokaj veliko gotovostjo pričakujemo zajem zadostnih količin
kvalitetne podzemne vode (približno 30 l/s). Izdatnost vodnih zajetij je neposredno odvisna od
trenutnih pretočnih količin. Za zajem zadostnih količin podzemne vode (30 l/s), je glede na
rezultate opravljenih hidrogeoloških raziskav, najbolj perspektivna dolina potoka Sevnična, na
območju Prapretna. Je pa to območje oddaljeno od Sevnice približno 11 km in bo v primeru
zajetja podzemne vode na tem območju potrebno izdelati nov vodovod vsaj do naselja Orešje

(7 km). Drugo perspektivno območje je območje Dolenjega Brezovega, kjer je po že izvedenih
hidrogeoloških raziskavah nastopa dolomitni vodonosnik na globini 130 m pod krednimi,
flišnimi plastmi. Tudi to območje je perspektivno, vendar je potrebno izdelati vsaj dve globoki
črpalni vrtini in nov vodovod v dolžini približno 6 km. Najbližje Sevnice je območje Radne na
desnem bregu reke Save, kjer povezovalni vodovodi najverjetneje ne predstavljajo večjih
finančnih vložkov, je pa področje geološko in hidrogeološko neraziskano, ne poznamo
natančne debeline dolomitnega vodonosnika, prav tako ne njegovih hidrogeoloških značilnosti
(prepustnosti, izdatnosti), tako da bi hidrogeološke raziskave na tem območju najverjetneje
zahtevale največji finančni vložek od vseh treh obravnavanih območij.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Franc Pipan, Božidar Beci, Darja Pompe.
Povzetek razprave:
V del strategije mora biti vključen vidik ozaveščanja o vodi kot izjemni dobrini ter o nujnosti
racionalnih vidikov uporabe vode. Del strategije mora biti pomembno namenjen izobraževanju
prebivalstva o izobraževanju z vodo.
Izpostavljeno je vprašanje vidika kmetijske rabe na Dolnjem Brezovem. Pojasnjeno je, da gre
za območje, ki leži na 130 metrov nepropustnih kamnin. Površinskih vplivov na to vodo ni.
Kmetovanje in poselitev ni problem, ni obremenitve za ljudi, ki živijo v tem prostoru. Prav tako
velja za obe drugi lokaciji. Lokacija dolina Sevnične ima zelo majhne omejitve, območje je
slabo poseljeno, ni primerno za intenzivno kmetijstvo in poselitev, gre za upravljanje z gozdnimi
površinami. Tudi na Radni so zelo majhne tovrstne omejitve.
Ministrstvo za okolje želi opredeliti vodovarstvene pasove na podlagi stroke, tudi zato je
potrebno pripraviti obravnavane dokumente.
Izpostavljeno je, da je voda iz vrtine Stilles odlična, ni nobenih težav, ampak iz projekcij za
naprej je smiselno zagotoviti nadomestne lokacije.
Izpostavljeno je vprašanje glede možnosti izkoriščanja presežka vode v Sevnici, zaradi katere
so težave na projektu stadion. Pojasnjeno je, da gre za površinsko vodo, podvrženo vsem
onesnaževanjem. V tej predmetni razpravi in raziskavi se išče voda v globini, ki je primerno
zaščitena.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z elaboratom Oskrba s pitno vodo v občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog o oblikovanju cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic v občini
Sevnica za leto 2022
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica: Cena grobnin in najema mrliških vežic
se letno izračuna na podlagi občinskega odloka, sprejema jih občinski svet. Komunala Sevnica
ureja 20 pokopališč in 16 mrliških vežic. Izračunane cene so poenotene glede na zakonodajo,
za vsa pokopališča. V katastru beležijo 4330 grobov, digitalni kataster se vzpostavlja.
Sprememb cen glede na lansko leto ni. Občina veliko sredstev namenja v novogradnje in
posodobitve vežic.

Vinko Knez, Odbor za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je obravnaval Predlog o
oblikovanju cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic v občini Sevnica za leto
2022, občinskemu svetu predlaga, da predlog obravnava in sprejme.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval in sprejel predlog o oblikovanju cene
grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic v občini Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2022
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Gre za dopolnitev ravnanja s premoženjem, ki sledi
geodetskim postopkom in željam občanov, da se zadeve zemljiško-knjižno uredijo. Predlaga
se dopolnitev načrta pridobivanja, kjer občina pridobiva zemljišča, kjer potekajo kategorizirane
ceste, ali pa za zemljišča, kjer je potrebno pridobiti nepremičnine za zaokrožitev zemljišč
oziroma za gospodarske javne službe. Pri dopolnitvi načrta razpolaganja pa v obratni smeri
občina prodaja, menja zemljišča, ki jih ne potrebuje in pomenijo funkcionalna zemljišča
objektov ali kmetijska zemljišča v zasebni ravni, hkrati pa se želi z metodo javne dražbe prodati
zemljišče s stanovanjskim objektom, ki ga je občina pridobila z naslova dedovanja.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitev statusa
javnega dobra ter predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra je
nadaljevanje postopka, ko občina pridobi nepremičnine z odkupom oziroma menjavo. Ker gre
za javno dobro, ceste, se vzpostavlja status javnega dobra za zadostitev pogojev Zakona o
cestah. Ukinitev statusa pa je potrebna z namenom, da se lahko razpolaga s premoženjem in
ta zemljišča proda, menja.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP 1:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
lokalnega pomena za:

parc. št. 247/5, 247/6, 248/9, 248/12, 274/14, 274/19, 274/28, 276/11, 276/12,
294/21, 297/119, 300/8, 300/22, 1024/32, 409/7, 411/7, vse k.o. 1381 Boštanj
parc. št. 901/20, 2311/5, 462/2, 2315/13, 188/2, vse k.o. 1390 Vrh
parc. št. 1460/2, k.o. 1382 Kompolje.

-

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
parc. št. 2550/12 in 2550/13, obe k.o. 1392 Hubajnica
parc. št. 1598/6, k.o. 1386 Kal
parc. št. 1955/12, 1955/16, 1955/17, 1955/5, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh
parc. št. 1480/2, k.o. 1362 Okroglice
parc. št. 2673/17, k.o. 1393 Studenec
parc. št. 1631/4 in 1631/7, obe k.o. 1373 Žigrski Vrh

-

ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
Javnega zavoda KŠTM Sevnica
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija predlaga občinskemu svetu, da se za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v
svet Javnega zavoda KŠTM Sevnica imenuje gospo Ano Jelančić iz Sevnice, gospoda Janeza
Kukca iz Tržišča, gospo Ireno Klenovšek iz Sevnice, gospoda Mirana Grubenška iz Sevnice,
gospo Nado Novšak iz Boštanja in gospoda Matjaža Travna iz Sevnice.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica v svet javnega zavoda KŠTM Sevnica kot predstavnike
ustanoviteljice Občine Sevnica imenuje:
-

Ano Jelančić, Ribniki 12, 8290 Sevnica,
Janeza Kukca, Tržišče 11e, 8295 Tržišče,
Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, 8290 Sevnica,
Mirana Grubenška, Kvedrova cesta 6a, 8290 Sevnica,
Nado Novšak, Log 17, 8294 Boštanj in
Matjaža Travna, Drožanjska cesta 103, 8290 Sevnica.

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 14
Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini
Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Lani se je delovna uspešnost zopet
začela izplačevati, skladno z zakonodajo, občinski svet na to poda soglasje. Prejetih je bilo 11
popolnih vlog, ki so v gradivu.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Če bi občinski svet oceno spreminjal, bi to pomenilo nezaupanje svetom zavoda. Zato je podan
predlog za enotno glasovanje na ocene, ki so jih potrdili sveti javnih zavodov.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in
direktorjev javnih zavodov v predlagani višini, določeni s strani svetov zavodov, in
sicer:
− ravnatelju Osnovne šole Ane Gale Sevnica Gregorju Piršu,
− ravnateljema Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Mirjani Jelančič in Alešu
Tuhtarju,
− ravnateljema Osnovne šole Blanca Vincencu Frecetu in Kseniji Juh,
− ravnateljici Osnovne šole Boštanj Vesni Vidic Jeraj,
− ravnateljici Osnovne šole Krmelj Gusti Mirt,
− ravnateljici Osnovne šole Tržišče Zvonki Mrgole,
− ravnateljici Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž Nataši Kreže,
− ravnateljici Vrtca Ciciban Sevnica Tanji Sorčan,
− ravnateljici Glasbene šole Sevnica Katji Krnc,
− direktorici Zdravstvenega doma Sevnica Vladimiri Tomšič in pomočnici
direktorice Violeti Bahat Kmetič ter
− direktorici Knjižnice Sevnica Aniti Šiško.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s pripombo
Roka Petančiča:
•

zanima ga, kakšen je dolgoročni upravljavski načrt destinacije Lisca in predlaga, da
občinski svet sprejme konkretni upravljavski načrt, v katerem bodo opredeljeni izvajalci,
vsebina in način izvajanja ter vir sredstev

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Aleš Mrgole:
• predlaga, da se prouči možnost postavitve brvi ali manjšega mosta v neposredni bližini
železniškega mosta med postajama Tržišče in Pijavice, ki bi pohodnikom na relaciji od
Železniške postaje Tržišče do Pijavic zagotavljal varno pohodniško pot
• predlaga, de se preuči možnost namestitev slovenskih zastav na območju občine po
vzoru drugih slovenskih krajev; primerna lokacija za Tržišče je pri pletenki na cestnem
križišču
• predlaga, da občina vsaj dvakrat tedensko ter ob dnevih sejma za starejše občane
financira avtobusni prevoz do Sevnice
Rado Kostrevc:
• na 27. redni seji je postavil vprašanje glede porabe sredstev iz naslova NUSZ z
območja Krmelja, vendar ni zasledil odgovora
• zanima ga, kako daleč je projekt starega mosta čez Hinjo, kakšna rešitev je predvidena
glede lesenega hodnika za pešce, kako bo rešen prometni režim vključno z morebitno
avtobusno postajo, glede na zahtevno prometno situacijo, kako bo poskrbljeno za
ohranitev povezave obeh delov naselij (sedaj 2 mostova za pešce); predlaga ogled
situacije na terenu z vsemi deležniki, ki jih ta problem zadeva, in preveritev predvidenih
rešitev z vidika dolgoročne ustreznosti in smiselnosti
• zanima ga, kdo je upravljavec odseka lokalne ceste Hinjce pri Krmelju - Ogorevke,
odcep za Šentjanž (LC do naselja Kamenško) ter kakšna bo prioriteta sanacij, kdo, na
kakšen način in na podlagi česa o tem odloča, glede na to, da gre za odseke, ki so bili
urejeni z visoko samoudeležbo uporabnikov in samoprispevki občanov
• zanima ga, kdo je lastnik območij, kjer so urejeni ribniki v Krmelju ter ali so aktivnosti
ribiške družine glede ureditev usklajene z interesi lastnikov zemljišč; ali občina kot
zainteresirana partnerica pri urejanju okolja te interese usklajuje in ali se razmišlja o
razvoju ribiške dejavnost v smislu športnega ribolova in s tega vidika ribolovnega
turizma, ali se v tem smislu že pristopa k načrtovanju celovite ureditve območja, s čimer
je povezano tudi financiranje teh ureditev in ureditev lastniških razmerij
• zanima ga, kdaj je predviden pričetek izgradnje Čistilne naprave Krmelj
Tanja Novšak:
• zanima jo, koliko zaklonišč v občini Sevnica je primernih za evakuacijo ljudi, v katerih
nekdanjih zakloniščih je zaradi izvajanja drugih dejavnosti zmanjšana možnost
uporabe za namene zaklonišča in katere dejavnosti se tam izvajajo
• zanima jo, ali bo Občina Sevnica kaj donirala Ukrajini po zgledu drugih občin
Franc Pipan:
• zanima ga, ali se bo Občina Sevnica pridružila Občini Krško glede izreka podpore
Martinu Novšaku pri nedavni razrešitvi z direktorskega mesta
• zanima ga, ali se lahko v semaforiziranemu križišču pri trgovini Izidor, kljub rdeči luči
zavija desno, kot je bilo določeno z novim predpisom
Darja Pompe posreduje vprašanja s strani prebivalcev Brega in Šentjurja na Polju:
• zanima jih, kje se je končala obnova mostu čez potok na začetku naselja Breg
• zanima jih, kaj je s projektom izgradnje pločnika v naselju Breg
• prosijo, da se javno izpostavi osebo v vasi, ki je tudi lastnik zemljišč in vse navedene
projekte ovira, to je g. Janez Zupančič, kaj se lahko v tem primeru naredi, saj težava
traja že vrsto let, vsi pripravljeni projekti pa se zaradi te osebe ustavljajo, ker ne dovoli
posegov na njegovih zemljiščih, medtem ko on z lastno rabo posega v tuja zemljišča;
prosijo za natančen opis te problematike, da se poiščejo rešitve

•

zanima jih, pri kom dobijo informacije o natančnem poteku trase nove vodovodne
povezave Breg - Šentjur, saj bo v primeru, da trasa poteka po zemljiščih v lasti Janeza
Zupančiča, spet nastala težava ter ali bo priklop uporabnikov na novo omrežje nujen

Marjan Ločičnik:
• zanima ga, koliko projektov kogeneracije – soproizvodnje toplotne in električne
energije, je bilo v Občini Sevnica projektiranih oz. koliko je bilo pridobljenih subvencij
v zadnjih petih letih
Rok Petančič:
• predlaga, da se poišče sistemska rešitev za izboljšanje kakovosti zraka v šolah na
območju občine
• zanima ga, v kateri fazi je celostna ureditev starega mestnega jedra Sevnica v skladu
s sprejetim sklepom občinskega sveta
• zanima ga, kako deluje sistem prijave okvar posameznih svetilk javne razsvetljave ter
na kakšen način se izvajajo redni pregledi svetilk
Matej Imperl:
• zanima ga, ali ima Občina Sevnica pripravljen načrt oz. strategijo za nadomestitev plina
z drugim, bolj ekološkim energentom v smislu podpiranja proizvodnje lesne biomase,
skupnih kurilnic, distribucije lastne energije podjetij ostalim
• zanima ga, zakaj projekt obnove kapelice v Loki pri Zidanem Mostu ni bil uvrščen v
participativni proračun;
• predlaga, da se v javnem razpisu za obnovo kulturnih objektov in spomenikov razširi
seznam objektov (cerkve, kapelice, kužna znamenja ipd.)
• zanima ga, kaj se lahko naredi, da lastnik zemljišča ob poti, ki vodi mimo cerkve v
Florjansko ulico, odstrani drevje, ki za uporabnike poti predstavlja nevarnost
Božidar Groboljšek:
• predlaga da, se zaradi pomanjkanja parkirnih mest na Trupejevi rampi odstrani
reklamna prikolica in tako sprostita dve parkirni mesti

Ad 17
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 6. aprila 2022. Povabi
jih na prireditev Športnik leta 2021 ter na dogodek ob svetovnem dnevu lutk.
Seja je bila zaključena ob 18:08.
Tanja Urek
višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

