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ZAPISNIK
31. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 25.05.2022, ob 15.30 uri,
v Konferenčni dvorani Gradu Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec,
Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak,
Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Marjan Ločičnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič,
Franc Pipan, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar, Darja Pompe.
Odsotni člani občinskega sveta: Franc Povše
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
• Alenka Mirt, vodja Splošne službe
• mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
• Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
• Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
• Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
• Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
• Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
• Marjetka Smolič, pomočnica direktorice CSD Posavje
• Silvija Umek Toth, Savaprojekt d.d.
• mag. Katarina Žibret, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

Prisotni predstavniki medijev:
- Pavel Perc, Dolenjski list
Župan odpre 31. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 31. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 20 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu.

Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 31. redne seje.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Sprejet dnevni red je sledeč:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 31. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne 6.4.2022
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2021
Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Radna,
Okoljsko poročilo in Elaborat ekonomike - prva obravnava
6. Opredelitve do stališč do prejetih pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna
cona Radna
7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob
Drožanjski cesti – zahod, (OPPN 81-15) in Elaborat ekonomike – prva obravnava
8. Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica
9. Predlog Odloka o videonadzoru na območju občine Sevnica – prva obravnava
10. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Sevnica – prva obravnava
11. Seznanitev z rezultati participativnega proračuna »Sobivam, sodelujem, soodločam« za
leto 2022
12. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Boštanj
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Razno
1.
2.
3.
4.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne
6. 4. 2022
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 30. redne seje občinskega sveta z dne 6. 4. 2022.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan:

Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 30. redne seje občinskega
sveta z dne 6. 4. 2022.

Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2021
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Občine Sevnica:
Pomoč družini na domu je ena izmed socialno varstvenih storitev, ki je v pristojnosti lokalne
skupnosti.
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti
omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in
telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen
čas ni potrebno institucionalno varstvo.
Zakon določa, da občine zagotavljajo mrežo javne službe za pomoč družini na domu. Tako
lahko vsaka občina storitev bolj prilagodi potrebam svojih občanov glede na specifičnosti
svojega območja.
Na območju občine Sevnica to storitev izvaja Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica,
s katero je na podlagi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil
storitev sklenjena pogodba o izvajanju in financiranju te storitve.
Marjetka Smolič, pomočnica direktorice CSD Posavje:
V celotnem obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2021 je storitev Pomoč na domu koristilo
212 posameznikov oziroma družin. Na mesečni ravni je bilo v storitev vključenih povprečno
138,10 uporabnikov, kar je 7,8 % več kot v letu 2020 in kar 20,80 % več kot v letu 2019. V letu
2021 je storitev koristilo 86 novih uporabnikov.
Cena storitve je v letu 2021 znašala 20,81 EUR, od tega je bil uporabnikov prispevek 5,20
EUR, Občina Sevnica pa je storitev subvencionirala v višini 15,61 EUR oziroma 73,3 %.
Na dan 31.12.2021 je bilo zaposlenih 14 oskrbovalk, od tega 13 za nedoločen in 1 za določen
čas.
V letu 2021 je bilo opravljenih 18.680,42 ur neposredne oskrbe in izvedenih 27.850 obiskov
na domu upravičencev.
Celotni prihodki za storitev Pomoč na domu so v letu 2021 znašali 362.247 EUR in so za 10
% višji od prihodkov v letu 2020. Celotni odhodki za storitev so znašali 362.150 EUR. Stroški
so se povišali skladno s povišanjem stroškov delovne sile: višji plačni razredi in izplačila
regresov.
Poslovni izid je bil pozitiven.
Potrebe po pomoči na domu se iz leta v letu povečujejo
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Odbor za družbene dejavnosti se je na 19. redni seji seznanil s poročilom o izvajanju socialno
varstvene oskrbe Pomoč družini na domu za leto 2020, ki ga je predstavil Center za socialno
delo Posavje, Enota Sevnica. Odbor poročilo sprejema in ga posreduje v seznanitev
Občinskemu Svetu Občine Sevnica.

Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu za leto 2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad4
Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti:
Center za socialno delo je oblikoval tri predloge subvencije oziroma tri predloge cen za
uporabnika. Letošnja novost je, da storitev sofinancira tudi Republika Slovenija in sicer gre za
sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Ekonomska cena se zvišuje zaradi povečanih
stroškov dela. Izvajalec storitve je pripravil tudi predloge za določitev posebne cene za
izvajanje storitve ob nedeljah in praznikih.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 19. seji razpravljal o ceni storitve Pomoč na domu, o
višini subvencioniranja cene storitve iz občinskega proračuna in o cenah za izvajanje storitve
ob nedeljah in praznikih ter sprejel naslednja stališča: Odbor za družbene dejavnosti predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme predlog, po katerem cena celotne storitve
znaša 23,13 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena za uporabnika znaša 4,90 EUR,
subvencija Republike Slovenije 1,90 EUR in subvencija Občine Sevnica 16,33 EUR na uro.
Cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša 26,84 EUR, od tega uporabnik plača 6,37 EUR,
subvencija Republike Slovenije znaša 1,90 EUR, subvencija Občine Sevnica pa 18,57 EUR.
Cena celotne storitve da dan državnega praznika in dela proste dni znaša 28,80 EUR, od tega
uporabnik plača 6,86 EUR, subvencija Republike Slovenije znaša 1,90 EUR, subvencija
Občine Sevnica pa 19,32 EUR.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Božidar Groboljšek, Rado Kostrevc
Povzetek razprave:
Ugotovljeno je, da višanje cen energentov povzroča višanje cen vseh storitev. Storitev Pomoč
na domu je kakovostna storitev, ki ima veliko pozitivnih učinkov. Kljub temu pa občinski
proračun ne more v celoti kriti razlike, ki nastaja zaradi povišanja cen na način, da se za
končnega uporabnika cena ne bo spremenila.
Pojasnjeno je bilo, da bo zelo verjetno potrebna nova uskladitev cen tekom leta. Takrat bo
občinski svet ponovno obravnaval zadevo.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o soglasju k določitvi cene socialno
varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve
Pomoč družini na domu.

Cena celotne storitve znaša 23,13 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve
za uporabnika znaša 4,90 EUR na uro, subvencija iz proračuna Republike Slovenije
znaša 1,90 EUR, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 16,33 EUR oziroma
68,7 %.
Cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša 26,84 EUR za opravljeno uro storitve, od
tega cena storitve za uporabnika znaša 6,37 EUR na uro, subvencija iz proračuna
Republike Slovenije znaša 1,90 EUR, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa
znaša 18,57 EUR oziroma 67,5 %.
Cena celotne storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša
28,08 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,86
EUR na uro, subvencija iz proračuna Republike Slovenije znaša 1,90 EUR, subvencija
Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 19,32 EUR oziroma 67,2 %.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad5
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona
Radna, Okoljsko poročilo in Elaborat ekonomike - prva obravnava
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
V januarju 2018 je Občina Sevnica na pobudo podjetja Sava avto d.o.o. iz Boštanja pričela s
postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev
poslovne cone na območju Radne. V marcu 2018 je Občina Sevnica vsem lastnikom zemljišč
v območju OPPN poslala dopis za sodelovanje v postopku priprave OPPN. V februarju 2020
je bil izveden javni posvet z zainteresirano javnostjo v Boštanju, na katerem so bile navzočim
predstavljene načrtovane ureditve z OPPN, prejetih je bilo veliko usmeritev. Ministrstvo za
okolje in prostor je v septembru 2020 odločilo, da je potrebna izdelava okoljskega poročila. V
času med 7.3.2022 – 5.4.2022 je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN,
Okoljskega poročila in Elaborata ekonomike, javna obravnava je bila v sredo 30. marca 2022
v prostorih TVD Partizan v Boštanju.
V času javne razgrnitve je Občina Sevnica prejela pisne pripombe in predloge zainteresirane
javnosti k razgrnjenem gradivu.
Vsa gradiva in faze postopka so bila ves čas javno objavljena in prosto dostopna zainteresirani
javnosti na spletni strani Občine Sevnica.
Silvija Umek Toth, Savaprojekt d.d.:
Postopek priprave OPPN se izvaja skladno z vsemi postopki. Zakon o urejanju prostora
omogoča spreminjanje obstoječe namenske rabe območja. Skladno z veljavnim krovnim
prostorskim aktom, OPN Občine Sevnica, je ta prostor namenjen industriji. S to spremembo
oziroma odlokom se spreminja namenska raba v območje centralnih dejavnosti. Ta na način
se preprečuje umestitev motečih dejavnikov v ta prostor. Gre za dobre 4 hektarje veliko
območje, na katerem bo omogočena gradnja poslovnih stavb, kot je bencinski servis, trgovski
objekt, omogočeno bo bivanje in postavitev pomožnih stavb.
Gre za območje poplavne nevarnosti, zaradi katere je bila izdelana preveritev vpliva na stanje
reke Save in Mirne, saj bodo na območju nastajale večje količine padavinskih voda, ki jih je
treba zadrževati v zadrževalnike in kontrolirano izpuščati v reki.
Na območju se pojavljajo površinske vode, ki občasno poplavljajo. S cevno kanalizacijo in
odprtim jarkom se bo odvečna voda speljala v Mirno z namenom preprečevanja poplavljanja.

Območje OPPN meji na državni prostorski načrt za HE Blanca. Območje je omejeno z javno
potjo. V neposredni bližini se nahaja kulturna dediščina Tariški dvorec. Z omejitvijo vertikalnih
gabaritov in obvezno zasaditvijo avtohtonih dreves se bo ohranjala kulturna dediščina.
Na gradbeni parceli št. 1 se umešča ena ali več osnovnih stavb ter pomožnih stavb, na primer
skladišč. Velikost osnovnih stavb je pogojena, zagotoviti je potrebno 10 % zelenih površin. Na
gradbeni parceli št. 2 je možno umestiti več stavb, predvidena je umestitev bencinskega
servisa in poslovnega objekta.
Na gradbenih parcelah št. 3, 4 in 5 je predvidena gradnja poslovno-stanovanjskih in pomožnih
stavb.
Na gradbenih parcelah št. 6, 7 in 8 je predvidena umestitev poslovno-stanovanjskih in
pomožnih stavb višine do 8 metrov.
Iz predvidenega novega krožišča je predviden tudi samostojni cestni krak v poslovno cono,
čez samo poslovno cono bo prav tako potekala cesta, urejena bo obvezna smer zavijanja iz
cone.
Gospodarska javna infrastruktura: predvideno javno vodovodno omrežje, hidrantna mreža,
nova transformatorska postaja ob interni prometnici, plinovod, ločeno zbiranje odpadkov,
zadrževalniki padavinskih voda in ločen sistem kanalizacije, fekalne vode bodo speljane v
čistilno napravo, padavinske vode pa v zbiralnike za nadaljnjo uporabo in izpustom viškov v
reko Savo.
Okoljsko poročilo: izdelana je bila celovita presoja vplivov na okolje. Preučeno je bilo z vseh
okoljskih vidikov, torej varovanja naravne in kulturne dediščine, vpliva na prebivalstvo ipd.
Ugotovljeno je bilo, da umestitev objektov ne bo poslabšala stanja okolja.
Elaborat ekonomike: za izgradnjo vse potrebne infrastrukture v Poslovni coni Radna je
potrebno okoli 1,5 milijona EUR.
Vinko Knez, po pooblastilu predsednika Odbora za okolje in prostor:
Odbor za okolje in prostor je na 24. redni seji obravnaval dopolnjen osnutek Odloka o
občinskem prostorskem načrtu za Poslovno cono Radna, Okoljsko poročilo in Elaborat
ekonomike in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka obravnava in sprejme v 1.
obravnavi.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Vinko Knez, Tomaž Lisec, Ivan Orešnik
Povzetek razprave:
V neposredni bližini območja OPPN Poslovna cona Radna je začasno pristajališče za
helikopterje za prevoz obolelih ali ponesrečenih v bolnišnice. Z novo ureditvijo prostora ta
lokacija ne bo več primerna, zato je bilo izpostavljeno vprašanje nove lokacije. Pojasnjeno je
bilo, da je za pristajališče helikopterja že določen drug primeren prostor. Zemljišče je v lasti
Občine Sevnica.
Nadalje je bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj OPPN ni razširjen na območje Konjskega in do
Laz, predvsem v kontekstu preprečevanja zadrževanja vode in pridobitvijo primernejšega
prostora za izgradnjo stanovanjskih hiš.
Izpostavljena je bila pomembnost natančnih in pravilnih izračunov za projektiranje
odvodnjavanja na tem območju.
Pojasnjeno je bilo, da je zemljišče, ki meji na OPPN Poslovna cona Radna, neposredno
pozidljivo brez spremembe prostorskega akta. Za cesto proti Konjskem je pripravljena
projektna dokumentacija za izgradnjo avtobusne postaje in hodnika za pešce. Zaledne vode
se zajemajo zunaj območja OPPN. Očina Sevnica je pridobila že večino zemljišč, ki bodo
namenjena za ureditev odvodnjavanja nad Radno. Hkrati so na tem območju načrtovane
dodatne ureditve, ki so vsebinsko povezane, vendar ločene od prostorskega akta v obravnavi.
Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev regionalne ceste z dvema avtobusnima
postajališčema, izdelan je tudi idejni projekt za ureditev zalednih voda na območju reke Mirne
– ureditev neimenovanega potoka. Direkcija Republike Slovenije za vode bi morala začeti z

realizacijo projekta še v tem letu. Ureditev neimenovanega potoka bo potrebno urejati sočasno
z drugimi ureditvami na tem območju.
Nadalje je bilo izpostavljeno vprašanje časovnice realizacije načrtovanih gradenj na območju
OPPN Radna. Pojasnjeno je bilo, da so v elaboratu opredeljeni okvirni stroški, pogodba o
komunalnem opremljanju je sklenjena. Izvajalec bo investitor, kot nadomestilo za plačilo
komunalnega prispevka. Časovna opredelitev projekta pa je stvar investitorja.
Opozorjeno je bilo tudi na napako v gradivu, kjer je so v sklopu gradbenih parcel stavbe
označene nekonsistentno. Napaka bo odpravljena.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poslovna cona Radna, Okoljsko poročilo in Elaborat ekonomike v prvi obravnavi.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad6
Opredelitve do stališč do prejetih pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Poslovna cona Radna
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
V času javne razgrnitve je Občina Sevnica prejela pripombe in predloge zainteresirane javnosti
k razgrnjenem gradivu, do podanih pripomb sta izdelovalec OPPN in Občina Sevnica zavzela
stališča, do katerih se mora v nadaljevanju postopka opredeliti tudi Občinski svet Občine
Sevnica.
Silvija Umek Toth, Savaprojekt d.d.:
V času javne obravnave je bilo podanih 5 pisnih pripomb, na katera so bila izdelana stališča.
Poudarki: dve pripombi stanovalcev območja Radne sta se nanašali na korigiranje namenske
rabe lastniških parcel, kar je bilo že urejeno. Nadalje so imeli lastniki obstoječe stanovanjske
stavbe pomislek glede nasutja, ki bo segalo malo izven območja. Nasutje je potrebno, saj bi
brez nasutja prišlo do depresije in zastajanje padavinskih voda. Bilo je tudi nekaj pomislekov
glede predvidene višine objektov, zato je bilo odločeno, da se zniža dovoljena višina na 8
metrov, hkrati bo obvezna vzpostavitev zelenega pasu z visokimi avtohtonimi vrstami rastlin.
Vinko Knez, po pooblastilu predsednika Odbora za okolje in prostor:
Odbor za okolje in prostor je na 24. redni seji obravnaval opredelitve do stališč do pripomb in
predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Radna, Okoljskega poročila in Elaborata
ekonomike, do njih nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da stališča obravnava in se
do njih opredeli.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval opredelitve do stališč do pripomb in
predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna in nanje nima pripomb.

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

Ad7
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko ob Drožanjski cesti – zahod, (OPPN 81-15) in Elaborat ekonomike – prva
obravnava
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
V avgustu 2019 je Občina Sevnica na podlagi izkazanih razvojnih pobud Doma upokojencev
in oskrbovancev Impoljca in Osnovne šole Ane Gale, s sklepom župana pričela s postopkom
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev nove stanovanjske
soseske na območju nad obstoječo stanovanjsko pozidavo v Drožanjski cesti v Sevnici.
Predmet OPPN je območje zahodno od obstoječe stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti,
kamor bo umeščena nova stanovanjska soseska eno in dvo ter večstanovanjskih stavb, nove
nastanitvene kapacitete institucionalnega varstva za različne ciljne skupine starejših občanov
Sevnice, stavbo za varstvo predšolskih otrok z zelenimi površinami, opremo storitvenimi
dejavnostmi, prostor za potrebe druženja in preživljanje prostega časa in ureditvijo pripadajoče
prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Hkrati z OPPN bo izdelan tudi elaborat ekonomike.
V avgustu 2021 je bil izveden javni posvet z zainteresirano javnostjo v Sevnici, na katerem so
bile navzočim predstavljene načrtovane ureditve z OPPN. Na posvetu je bilo podanih nekaj
pobud zainteresirane javnosti, ki so bile upoštevane pri nadaljnji pripravi dopolnjenega osnutka
OPPN.
V času javne razgrnitve in na javni obravnavi ni bilo podanih pisnih ali ustnih pripomb
zainteresirane javnosti k razgrnjenem gradivu.
Vsa gradiva in faze postopka so bila ves čas javno objavljena in prosto dostopna zainteresirani
javnosti na spletni strani Občine Sevnica.
Silvija Umek Toth, Savaprojekt d.d.:
Namenska raba je za stanovanjske površine. OPN na tem območju predpisuje, da se območje
nameni gradnji eno ali dvostanovanjskih stavb z zagotovitvijo družbene infrastrukture in
storitvenih dejavnosti. Gre za dobrih 9 hektarjev veliko območje.
Za območje je bilo izdelanih kar nekaj strokovnih podlag, ki so bile osnova za izdelavo
predloga. Tri najpomembnejše so geološko in geomehansko poročilo, programske in idejne
zasnove za zasnove kapacitet za starejše občane, strokovna podlaga za elektrifikacijo
območja, prav tako so bile narejene arheološke raziskave. Na podlagi teh strokovnih podlag
je bila pridobljena tudi podrobnejša idejna zasnova za območje.
V poletnih mesecih lanskega leta je bil izveden javni posvet. Ureditvena situacija je bila
obravnava na javnem posvetu, prebivalci najbližjega stanovanjskega območja so podali
pomisleke glede pozidave in težave glede površinskih in zalednih voda. V zabeležki so
navedeni vsi pomisleki prebivalcev, na podlagi tega pa je bila izdelana nova situacija, ki je
predmet tega prvega branja. Zmanjšana je bila gostota pozidave in količino stavb z
oskrbovanimi stanovanji, povečane so bile zelene javne površine in površine za rekreacijo.
Območje je razdeljeno na 5 območij: območje A je namenjeno umestitvi doma za starejše
občane in večstanovanjskim stavbam, območje B je namenjeno individualni stanovanjski
pozidavi, območje C je območje zelenih površin, kjer gradnja stavb ni dovoljena, območje D je
območje namenjeno ureditvi zadrževalnikov padavinskih voda za preprečitev hipnega odtoka.
Območje E je namenjeno prometnim javnim površinam.
Gospodarska javna infrastruktura: ločen sistem kanalizacije, speljane v javni fekalni kolektor,
deževnica se bo zbirala v rezervoarje, presežki bodo speljani v Drožanjski potok preko

obstoječe kanalizacije. Predvidena je nova transformatorska postaja. Predvideno je
plinovodno in telekomunikacijsko omrežje.
Elaborat ekonomike: za opremljanje območja bo potrebno nameniti 3 milijone EUR.
mag. Katarina Žibret, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
K geološkim raziskavam je Občina Sevnica pristopila celostno, saj je vključila tako geologa,
kot tudi hidrogeologa, strokovnjaka za plazovitost in geotehnika.
Opravljene so bile raziskave in sicer sondažno vrtanje in sondažni razkopi. Opravljeni so bili
geotehnični izračuni za območje načrtovanega objekta družbenih dejavnosti. Ugotovljeno je
bilo, da gre za območja, ki so za gradnjo neproblematična. Potrebno pa je celovito dreniranje
pobočja, torej ob novih dostopnih poteh, ob urejanju komunalnih vodov ipd.
Za izdelavo hidrološkega poročila so bile izvedene opazovalne vrtine za podzemno vodo, t.i.
piezometri. V vrtinah so bili izvedeni črpalni poskusi, merjenje vode v sondažnih izkopih.
Izpostavljen je bil zanimiv pojav in sicer to, da se sliši pretakanje vode neprestano. Strokovnjaki
za hidrologijo so to sicer označili za normalen in ne ogrožujoč pojav. Hidroizolacija je nujna pri
gradnji.
Izvedeno je bilo geološko kartiranje, pregledane so bile tudi bližnje globeli in pojavi plazenja.
Plasti proda in grušča so dobro do srednje prepustne, podzemna voda v teh plasteh se okvirno
nahaja 3 do 6 m pod površjem bolj pri vrhu grička (dodatno dvigi v času padavin), nižje pa je
gladina podzemne vode bližje površju in ob nalivih v globelih tudi pri površju, npr. v vrtini.
Podane so hidrogeološke smernice in sicer, da se hidrogeološke vplive med gradnjo
podrobneje preverja ter se beleži če se načrtuje več kot eno podkletitev in na območjih z
naklonom več kot 30 %. Za območje načrtovanih stanovanjskih objektov je smotrno opraviti še
dodatne hidrogeološke raziskave.
Vinko Knez, po pooblastilu predsednika Odbora za okolje in prostor:
Odbor za okolje in prostor je na 24. redni seji obravnaval predlog Odloka o Občinkem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko stavbo ob Drožanjski cesti – zahod in
Elaborat ekonomike in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka obravnava in sprejme v
1. obravnavi in hkrati predlaga, da se seje občinskega sveta udeleži tudi predstavnik
izdelovalca geološko geomehanskega poročila in hidrološkega poročila z izvedbo predhodnih
raziskav za območje OPPN, ter občinskemu svetu predstavi izsledke in rezultate.
Župan odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Pozdravljen je bil strokovni pristop k urejanju tega območja ter pridobitvi vseh strokovnih
mnenj, ki so glede na sestavo terena ključnega pomena za uspeh načrtovanih posegov na tem
območju. Izpostavljena je bila namenskost prostora in podana pobuda za razmislek o umestitvi
kulturne dvorane ali večstanovanjskih stavb na to območje ter. Izpostavljen je bil predlog
umestitve varovanih stanovanj tudi na druga območja občine.
V gradivu je načrtovana umestitev vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki pa se bo gradil na
drugem območju.
Izpostavljeno je bilo vprašanje ali je izgradnja kleti obvezna za enostanovanjske stavbe in
podan pomislek glede prepisanega naklona streh s predlogom dovolitve odklonov od v tem
dokumentu predpisanih standardov. Izražena je bila podpora načrtovani ureditvi pločnikov in
hortikulturnim ureditvam.
Podan je bil odgovor, da Občina Sevnica za varovana stanovanja sledi strokovnim smernicam
Doma za starejše občane Impoljca, ki je ocenil to lokacijo kot ustrezno. Podan je bil tudi
odgovor glede načrtovane izgradnje šole – načrtovana je izgradnja družbenega objekta, saj je
za razvoj mesta potrebno ohraniti dovolj površin. S tem je ta prostor na nek način rezerviran
za ta namen.

Druge razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod, (OPPN 81-15) in Elaborat ekonomike
v prvi obravnavi.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad8
Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini
Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Nova Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica sprejema
zaradi poenotenja sistema urejanja parkiranja in nadomešča 6 obstoječih odredb z zelo
različnimi parkirnimi režimi. Zato je poenotenje smiselno. Za zagotavljanje ustrezne fluktuacije
parkiranih vozil se uvaja plačilo parkiranja za prvo parkirno uro 0,20 EUR, kar Občini Sevnica
omogoča tudi poračun DDV-ja, ki pomeni prihranjena sredstva za nadaljnje investicije na
javnih parkiriščih. Vsaka naslednja ura se zaračuna 0,70 EUR. Parkirnina se na vseh
parkiriščih plačuje med 6. in 16. uro vsak dan v tednu, razen ob nedeljah in praznikih. Način
plačila bo omogočen s parkomatom ali aplikacijo za mobilno plačevanje parkirnin. Z uvedbo
plačila parkiranja označitev s parkirno uro ali ročno izpolnjenim listkom ne bo več mogoča.
Predlog je, da uredba stopi v veljavo s 1. avgustom 2022.
Neža Nemec, višja svetovalka Splošne službe
Aplikacija EasyPark je eden izmed sistemov plačevanja parkirnine z mobilnim telefonom. Gre
za mednarodnega ponudnika, v Sloveniji pa je z aplikacijo mogoče plačati v vseh večjih
slovenskih mestih. Aplikacija omogoča podaljševanje parkirnine na daljavo, uporabnik pa
plača parkiranje po porabi, torej po prekinitvi parkiranja. Za plačevanje je potrebno v aplikacijo
vnesti registrsko oznako vozila in številko kreditne kartice oziroma sistema PayPal za
plačevanje. Aplikacijo pozna in uporablja veliko posameznikov, tudi morebitni obiskovalci
Sevnice iz tujine, ki se bodo z aplikacijo boljše znašli pri plačevanju parkirnin. Integracija s
sistemom preverjanja SPO je urejena. Vzpostavitev sistema je brezplačna, poslovni odnos s
ponudnikom sklene neposredno uporabnik, ki pa za parkiranje poravna tudi provizijo, ki znaša
15 % parkirne cene oziroma najmanj 0,10 EUR.
Vinko Knez, po pooblastilu predsednika Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na
javnih parkiriščih v občini Sevnica in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Božidar Beci, Gregor Korene, Majda Jazbec, Ivan Orešnik,
Tomaž Lisec, Božidar Groboljšek
Povzetek razprave:
Predlagana je možnost brezplačnega parkiranja za namen dostave za 15 minut ali 30 minut.
Pojasnjeno je, da v tem primeru DDV ne more biti poračunan.

Nadalje je predlagana ureditev z zapornicami na parkiriščih in možnostjo brezplačnega
parkiranja 15 minut, kot je to urejeno v garažnih hišah. Na tak način je poračun davka možen.
Izpostavljeno je vprašanje prijaznosti lokalnega prostora za obiskovalce ob uvedbi plačljivega
parkiranja. Predlagana je tudi vzpostavitev sistema s kartičnim plačevanjem.
Pojasnjeno je, da poračun DDV-ja ni primarni vzrok za predlog nove uredbe, primarni namen
je vzpostavitev reda na javnih parkiriščih, označenih z modro cono z namenom preprečevanja
zlorab brezplačne ure parkiranja, kar je po trenutni ureditvi zaznano kot pogosto delovanje.
Parkirišča modrih con niso namenjena dolgotrajnemu ali celodnevnemu parkiranju.
Izpostavljeno je vprašanje širitve območij modrih con in hkrati tudi nujnost zagotavljanja
parkirnih mest za vse, ki jih potrebujejo, tudi za vse zaposlene.
Nadalje je bilo izpostavljeno, da opravljena analiza parkiranja nakazuje na dejstvo, da je
potrebna izgradnja parkirne hiše v centru mesta in vzpostavitev abonentnih con. Izpostavljena
je pomembnost ohranjanja vseh načinov plačevanja, predvsem za starejše generacije, ki niso
vešče uporabe mobilnih telefonov.
Podana je ocena, da je razprava podobna razpravi glede modrih con, ki so se prvič uvajale.
Predlog spremembe naslavlja oziroma rešuje veliko izpostavljenih vprašanj. Vprašanje
ustavljanja za kratek čas pa ne more biti enako parkiranju za kratek čas. Izpostavljeno je tudi,
da Občina Sevnica načrtuje izgradnjo novih parkirišč, ki bi zadostila potrebe mesta po parkirnih
prostorih.
V razpravi je podan predlog s strani župana, da se cena prve parkirne ure zniža na 0,10 EUR
in da se v točki sprejme dodaten sklep.
Druge razprave ni.
SKLEP
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se spremeni besedilo prve alinee
prvega odstavka 4. člena predloga Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih
parkiriščih v občini Sevnica, tako da se glasi:
»- prvo uro 0,10 EUR«.
Izid glasovanja: 13 za 3 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na
javnih parkiriščih v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 13 za 3 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad9
Predlog Odloka o videonadzoru na območju občine Sevnica – prva obravnava
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Občina Sevnica želi varovati premoženje in zagotoviti varnost prebivalcev. Uredba o varstvu
osebnih podatkov (GDPR) omogoča izvajaje nadzora na javnih površinah, vendar pravna
podlaga na državni ravni še ni urejena ustrezno. Predlog odloka torej ureja pravno podlago za
vzpostavitev videonadzora.
Videonadzor je po tem odloku omogočen zgolj na javnih površinah in v objektih, ki so v lasti in
upravljanju Občine Sevnica. Gre za nadzor na območju stavb (zunaj), na parkiriščih, zelenih
površinah. Kamere bodo usmerjena na ožji varovalni pas, kar bo opredeljeno s posameznim
sklepom. Lokacija bo opredeljena s sklepom župana, prav tako bo opredeljen namen in
ravnanje s posnetki, ki se lahko hranijo do največ 30 dni. Po pretečenem roku se bodo posnetki

izbrisali. V tem določenem roku mora upravljalec zaznati kršitev. Ob izrednih dogodkih bo
pooblaščena oseba lahko pregledala posnetke in v primeru zaznanega kaznivega dejanja
opravi prijavo na pristojne organe.
Kamere bo namestil zunanji izvajalec z ustreznimi licencami. Dostop do posameznih kamer
bo elektronsko beležen, spreminjanje nastavitev bo evidentirano. Območja z videonadzorom
bodo opremljena z opozorilnimi tablami z vsemi pomembnimi podatki.
Vinko Knez, po pooblastilu predsednika Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o videonadzoru na območju občine
Sevnica v prvi obravnavi in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o videonadzoru na območju
občine Sevnica v prvi obravnavi, nanj nima pripomb ter ga v predloženi obliki posreduje v
nadaljnjo obravnavo Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tanja Novšak, Franc Pipan, Gregor Korene, Rado Kostrevc,
Rok Petančič
Povzetek razprave:
Izražena je bila podpora uvedbi videonadzora na območjih, kjer je zaznan vandalizem. Hkrati
je bil izražen tudi zadržek glede uvedbi nadzora, saj le-ta ne preprečuje vandalizma.
Pojasnjeno je, da namen videonadzora ni splošen nadzor nad občani, temveč vpogled na
območja, kjer dejansko prihaja do vandalizma, z namenom, da se ta vandalizem prepreči ali
ustrezno sankcionira. Podana je pobuda za navedbo konkretnih primerov in lokacij, kjer se
vandalizem dogaja, ki naj se predstavi v drugi obravnavi. Izpostavljeno je bilo vprašanje, ali
ima Občina Sevnica pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, t.i. DPO. Pojasnjeno je,
da je Občina Sevnica ima DPO. Poudarjeno je, da gre za splošen akt, ki omogoča postavitev
videonadzora, v praksi pa to v nobenem primeru ne pomeni postavitev nadzornih kamer na
vseh javnih površinah.
Pred drugo obravnavo bo opravljena temeljita analiza varstva osebnih podatkov za namen
videonadzora na javnih površinah v občini Sevnica.
Druge razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o videonadzoru na območju občine
Sevnica v prvi obravnavi s predlogi oziroma pripombami iz razprave, in sicer naj se do
druge obravnave odloka pripravijo podatki o številu primerov vandalizma v zadnjih
petih letih, navedejo lokacije, kjer se največkrat pojavljajo primeri povzročitve škode,
opredeli storilce oziroma povzročitelje škode, navede višina povzročene škode in način
sanacije, navede višina predvidenih stroškov vzpostavitve sistema videonadzora, poda
podatek o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO) na Občini Sevnica in posreduje
podatke o občinah, ki imajo podoben odlok.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad10
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Sevnica – prva obravnava
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
Občina Sevnica skladno s pristojnostmi že vrsto let skrbi za zapuščene živali. S spremenjeno
zakonodajo se zgolj spreminja sistem te oskrbe in sicer je potrebno podeliti koncesijo.
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Sevnica je pripravljen na podlagi Zakona o
zaščiti, ki v 27. členu določa, da je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki
se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini
zagotovljeno eno mesto v zavetišču, v primeru občine Sevnica je to 3,4 mest v zavetišču.
Sredstva za izvajanje koncesije se po tem odloku zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine
Sevnica. Z uveljavitvijo novega odloka se bo predvidoma povečal obseg dela, ki ga nalaga
ZZZiv, kar bo imelo za posledico tudi povečanje sredstev na proračunski postavki. Glede na
trenutno stanje evidence živali v občini in ovrednotenja posameznih postavk izvajalca storitev
in višanje cen goriv, bo potrebno načrtovati več sredstev. Povečanje se predvideva v višini do
15 %.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog Odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju
občine Sevnica – prva obravnava, nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem v predlagani vsebini prve obravnave.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Stanka Žičkar, Gregor Korene
Povzetek razprave:
Podana je bila pobuda, da se v strokovno komisijo v okviru postopka oddaje javnega naročila
povabi predstavnika Društva za zaščito živali Posavje. Nadalje je bilo izpostavljeno vprašanje
ostalih živali, ne zgolj psov. V zavetišče so sprejete tudi zapuščene mačke, zato je podana
pobuda, da se v program sterilizacije in kastracije lastniških mačk nameni več sredstev.
Pojasnjeno je bilo, da Občina Sevnica vsako leto namenja sredstva za to in tudi v bodoče bo
tako, zaznano je tudi povečanje zanimanja in uspešnost tega ukrepa.
Podan je predlog za združitev prve in druge obravnave, na predlog ni bilo pripomb.
Druge razprave ni.
SKLEP 1:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo predloga Odloka o podelitvi koncesije
za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine
Sevnica.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad11
Seznanitev z izvedbo postopka participativnega proračuna »Sobivam, sodelujem,
soodločam« za leto 2023

mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
Razpis za zbiranje pobud je odprt od 10. maja do 10. junija. Način zbiranja ponudb je enak
lanskoletnemu. Občani lahko pobude oddajo elektronsko ali po navadni pošti. Najnižji znesek
za prijavo pobude je 3.000 EUR, najvišji znesek pa 10.000 EUR. Kvote in območja so
nespremenjene glede na preteklo leto.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z rezultati participativnega proračuna
»Sobivam, sodelujem, soodločam« za leto 2022 in izvedbo postopka za leto 2023.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad12
Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Občina Sevnica nadaljuje z vzpostavitvijo statusa javnega dobra na nepremičninah, ki v naravi
predstavljajo dele občinskih kategoriziranih cest, javnih parkirišč, zelenih in drugih površin, ki
so v javni rabi. Tokrat se status javnega dobra vzpostavlja na površinah ob večstanovanjskih
objektih v Sevnici, in sicer na območju Naselja heroja Maroka, Planinske ceste in Pod Vrtačo.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
lokalnega pomena za:
- parc. št. 60/3, 63/12, 63/24, 63/30, 370/4, 370/10, 370/12, 370/14, 370/24, 370/25,
370/27, 370/28, 370/29, 373/7, 373/11, 375/2, 377/5, 379/5, 381/1, 386/2, 500/3, 503/1,
vse k.o. 1379 Sevnica in
- parc. št. 63/1, 63/4, 63/9, 71/4, 71/6, vse k.o. 1380 Šmarje.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Ad13
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Boštanj
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Svet zavoda Osnovne šole Boštanj je razpis za delovno mesto ravnatelja oziroma ravnateljice
objavil v Uradnem listu. Rok za prijavo na razpis je potekel 2. aprila 2022. Na razpis se je
prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje razpisne pogoje.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s pisno prijavo
kandidatke. Na povabilo komisije je kandidatka na seji tudi osebno predstavila. Komisija
predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic Jeraj,
profesorici razrednega pouka, za ravnateljico Osnovne šole Boštanj.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic Jeraj,
profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Pot na Zajčjo Goro 78, 8290
Sevnica, za ravnateljico Osnovne šole Boštanj.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Ad14
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta s pripombami:
Rok Petančič:
• pri podanem odgovoru glede opozorilnega znaka prepovedano za pse pri Športnem
domu ga zanima vsebinski razlog za postavitev znaka;
• pri odgovoru glede pitnika za vodo na športno rekreativnih površinah ob Savi je
predlagal postavitev dodatnega pitnika za vodo, ki bo namenjen psom;
• meni, da predlog DRSI glede sočasne izvedbe projekta rekonstrukcije mostu in
nadvoza čez železnico, ki je razviden iz zabeležke sestanka z dne, 24.3.2022, ni
sprejemljiv in je potrebno poiskati boljšo rešitev.
Gregor Korene:
• opozori, da se njegovo vprašanje o možnosti ureditvi prehoda za pešce ni nanašalo na
obstoječi prehod na državni cesti, ki je omenjen v odgovoru Direkcije RS za
infrastrukturo, temveč na prehod neposredno pred vhodom v Trubarjev dom v Loki.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.

Ad15
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
• predlaga sistematičen pristop k oživitvi starega mestnega jedra in izboljšanju
življenjskih pogojev, kar pomeni umik tranzitnega (predvsem tovornega) prometa s
trga, prekategorizacijo ceste, ureditev infrastrukture (problematika podzemnih voda,
kanalizacija in drugo); zanima jo, kje so se ustavile določene aktivnosti, ki so bile
predlagane ob obravnavi konzervatorskega načrta za staro mestno jedro;
• zanima jo, kaj je z odprtjem grajske kavarne glede na to, da se bliža poletje.
Franc Pipan:
• zanima ga, ali ima občina namero zavarovati kmetijske površine pred točo z uporabo
letal, ki s snovmi razbijajo nevihtne oblake, s subvencioniranjem plačila zavarovalnih
premij pri zavarovalnicah ali nabavo protitočnih mrež za kmetijske površine, pomagati
kmetom
• predlaga, da občina sprejme strategijo o zmanjševanju toplogrednih plinov (nakup
električnih vozil v javnih zavodih, izgradnja sončnih elektrarn na strehah objektov javnih
zavodov) kot je to predlagal že pred časom
• predlaga, da problematiko glede zavarovanja kmetijskih površin pred točo in strategijo
zmanjševanja toplogrednih plinov obravnava Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo ter
predlaga ustrezno rešitev
Stanislava Žičkar:
• zanima jo, ali je mogoče pripraviti simulacijo zamud zaradi zapore ceste v času
izgradnje mostu in nadvoza, na relaciji Sevnica – Boštanj in Radeče – Krško; zanima
jo, kako bo z delovnim časom vrtcev in šol oziroma varstvom otrok glede na podaljšani
čas vožnje zaradi obvozov; predlaga, da se zagotovijo dodatna parkirna mesta na
železniški postaji in dodatni vagoni potniških vlakov glede na povečano število potnikov
v času zaprtja ceste;
Rok Petančič:
• predlaga, da JP Komunala d.o.o. Sevnica poišče sistemsko rešitev z namenom
rednega košenja javnih površin oziroma v času povečanih potreb zagotovi dodatni
kader za vzdrževanje javnih površin;
Vincenc Knez:
• predlaga, da se za obdobje delnih in popolnih zapor cest v sklopu izgradnje mostu in
nadvoza, poiščejo rešitve za nemoteno delovanje vseh služb vključenih v sistem
zaščite in reševanja;
Tomaž Lisec:
• zanima ga, ali je mogoče dobiti zapisnik sestanka z DRSI z dne, 11.5.2022 in predlaga,
da so iz zapisnikov sestankov v bodoče vidne tudi opombe oziroma predlogi podani s
strani občine in ne samo dogovori;
• predlaga, da se pri Slovenski vojski preveri možnost postavitve pontonskega mostu,
namenjenega osebnim in intervencijskim vozilom;

•
•

predlaga, da občina naroči delno zasnovo projekta rekonstrukcije ceste Boštanj –
Mokronog glede na to, da za izvedbo del ni potreben sprejem DPN
zanima ga, zakaj se Občina Sevnica ni prijavila na javni razpis za e-oskrbo na domu
oziroma če se je prijavila, zakaj ni bila uspešna

Brigita Karlovšek:
• zanima jo, kaj je novega glede projekta Stadion Sevnica;
• predlaga, da se ob državni cesti Radeče–Sevnica umesti kolesarsko stezo;
Matej Imperl:
• zanima ga, ali so občani od države prejeli pomoč za odpravo posledic škode po toči
izpred dveh let in v kakšnem obsegu je bila izplačana;
Božidar Groboljšek:
• predlaga, da lokalna skupnost ne dovoli sanacije mostu, v kolikor predhodno ne bo
ponujena boljša rešitev, ker bo predvsem popolna zapora ceste za občane prevelika
obremenitev.

Ad16
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo 22. junija ter z datumom proslave
ob dnevu državnosti, ki bo 24. junija 2022.
Seja je bila zaključena ob 19:04

Zapisala:
Neža Nemec
Višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

