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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2022
Datum: 14. 9. 2022

ZAPISNIK
32. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 22.06.2022, ob 15.30 uri,
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta:
Božidar Beci, 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, Franc
Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Darja Pompe.
Odsotni člani občinskega sveta: Božidar Groboljšek, Stanislava Žičkar
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
• Roman Strlekar, 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:
• Mateja Sušin Brence s.p., M Mundus
• Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.

Prisotni predstavniki medijev:
Smilja Radi, Posavski obzornik
Župan odpre 32. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 22 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.

Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu s tem, da se 4. točka - predlog Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj in
Elaborat ekonomike, 5. točka - predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod in 6. točka predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne
stanovanjske pozidave Krmelj obravnavajo po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 32. redne seje, s tem da
se 4., 5. in 6. točka dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Sprejet dnevni red je sledeč:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne, 25. 5.
2022
3. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od
4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone
Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike - skrajšani postopek
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod - skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave Krmelj - skrajšani postopek
7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni
odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Razno
1.
2.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne
25. 5. 2022
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 31. redne seje občinskega sveta z dne
25. 5. 2022.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
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 31. redne seje občinskega
sveta z dne 25. 5. 2022.

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

Ad 3
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Občina Sevnica je decembra 2021 na podlagi pobude lastnika zemljišč in investitorja pričela s
postopkom lokacijske preveritve. Izdelovalca elaborata je izbral investitor sam. Gre za
razširitev obstoječega stavbnega zemljišča v Krajnih Brdih.
Na podlagi poziva Občine Sevnica je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo mnenje o
ustreznosti elaborata in dodelilo identifikacijsko številko prostorskemu aktu, Občina Sevnica
pa je pozvala pristojne nosilce urejanja prostora, da so podali svoja mnenja.
Pisno obvestilo lastnikom sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi je bilo poslano, javna razgrnitev
je potekala med 25. majem in 8. junijem 2022. Občina Sevnica do zaključka javne razgrnitve
ni prijela pripomb.
Mateja Sušin Brence, M Mundus
Gre za razpršeno poselitev v bližini obstoječe kmetije, predlog širitve je za potrebe te kmetije
za omogočanje bivanja mladega prevzemnika. Območje kmetije namreč nima več prostih
stavbnih zemljišč, kjer bi bilo mogoče zgraditi nov stanovanjski objekt. Investitor želi zgraditi
enostanovanjsko stavbo. Gre za širitev v površini 599,77 kvadratnih metrov, kar je manj od
zakonsko največje dopustne površine.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od, nanj
nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog sklepa obravnava po skrajšanem
postopku.
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: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet

Ad4
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske
cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Občina Sevnica je v oktobru 2020, na podlagi pobude zasebnih investitorjev in lastnikov
zemljišč pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta del
gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2). Območje OPPN se nahaja v
Gospodarski coni Dolenji Boštanj v naselju Boštanj, za celotno območje pa je Občina Sevnica
že v letu 2016 pridobila Strokovno podlago za prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturo. Pobudniki želijo z OPPN zagotoviti dodatne skladiščne in poslovne prostore,
parkirišče za tovorna vozila s spremljajočimi objekti za servisiranje, pranje in vzdrževanje
lastnega voznega parka ter pogoje za gradnjo stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in
proizvodnih objektov za potrebe izvajanja storitev, trgovine, proizvodnje, skladiščenja, obrti in
delavnic.
Namen priprave prostorskega akta je torej opredelitev namembnosti načrtovanih objektov,
dejavnosti, vrste dopustnih gradenj, določitev gradbenih parcel in pogojev za oblikovanje
objektov.
Z odločbo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s potrebnostjo izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje je bilo odločeno, da postopka CPVO ni potrebno izvesti.
V času med 28. februarjem in 30. marcem 2022 je potekala javna razgrnitev, gradivo je bilo na
vpogled na občinski spletni strani in na Oddelku za okolje in prostor. Javna obravnava je
potekala 9. marca 2022. Razen pripravljavcev dokumenta se javne obravnave ni udeležil
nihče. Občina Sevnica prav tako pri prejela nobenih pripomb.
Mateja Sušin Brence, M Mundus
Območje OPPN se nahaja v Gospodarski coni Dolenji Boštanj. Pobudniki spremembe so tudi
lastniki zemljišč na območju OPPN. Strokovne podlage so bile urejene že v preteklosti.
Območje OPPN predstavlja zaključeno celoto in omogoča nadaljnjo pozidavo nepozidanih
stavbnih zemljišč zahodno in južno od območja OPPN.
Na območju OPPN se načrtuje gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov za potrebe
opravljanja gospodarske dejavnosti lastnikov zemljišč (nadstrešek za potrebe skladiščenja in
ureditve za izvajanje transportne dejavnosti). V območje se vključijo tudi zemljišča, potrebna
za zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti območja.
Obstoječi objekt na območju OPPN in objekti v neposredni bližini so komunalno opremljeni.
Predvideni posegi ne bodo obremenilno vplivali na obstoječo rabo prostora in ne bodo
predstavljali bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno
energetsko infrastrukturo v širšem območju. Vplivov novogradnje na varnost pred požarom,
na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter na varnost pred hrupom,
upoštevajoč ustrezne ukrepe, ni oziroma se stanje z izvedbo posegov ne poslabšuje.
Na parceli objekta je potrebno zagotoviti najmanj 20 dreves na hektar.
Območje OPPN je razdeljeno na štiri ureditvene enote: Ue1 – predvidena gradnja
skladiščnega objekta za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti; Ue2 – predvidena ureditev
parkirišča za tovorna vozila ter gradnja spremljajočega objekta za opravljanje poslovne
dejavnosti z delavnico za vzdrževanje in servisiranje lastnih tovornih vozil s platojem za pranje
tovornih vozil; Ue3 – predvidena gradnja pretežno enostanovanjskega ali poslovnega objekta;
Ue4 – predvidena gradnja pripadajočih objektov h glavni parceli.
Za zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč je predvidena nova javna cesta,
rekonstruira se obstoječa dostopna cesta, predvidi se izgradnja sekundarnih infrastrukturnih
vodov - za vodovod in mešano kanalizacijo.
Parcelacija je prilagojena lastništvu.

Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike,
nanju nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in elaborat obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat
ekonomike.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad5
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
V skladu z Zakon o urejanju prostora mora občina na območjih nove komunalne opreme
sprejeti program opremljanja za posamezno območje funkcionalno zaokroženih komunalno
neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljišč, v katerem je s prostorskim izvedbenim
aktom predvidena nova prostorska ureditev, za katero je treba zgraditi novo komunalno
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
OPPN Studenec-vzhod je bil obravnavan na eni izmed sej, sedaj je za to območje potrebno
sprejeti program opremljanja stavbnih zemljišč. Na tem območju je lastnica nekaterih zemljišč
tudi Občina Sevnica, določena zemljišča bodo v prihodnosti na voljo za prodajo, program
opremljanja bo tako ustrezna podlaga za izračun in odmero komunalnega prispevka.
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.
Določbe prostorskega akta opredeljujejo na območju 14 prostorskih enot, od katerih je na
enajstih predvidena gradnja dvanajstih stanovanjskih objektov. Trije stanovanjski objekti so na
tem območju že postavljeni. Glede na klasifikacijo vrst objektov je dovoljena gradnja eno in
dvostanovanjskih stavb, ob njih pa tudi nekatere vrste pomožnih nestanovanjskih objektov in
gradbeno inženirskih objektov. Preostale površine so namenjene dograditvi prometnega,
komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, ena enota pa je namenjena
parkirišču za osebna vozila.
Celotno obračunsko območje je veliko cca 1,91 ha, vendar je zaradi konfiguracije terena,
predvidenega parkirišča, površin za cestno ureditev in območja omejene gradnje zaradi
varovanja dediščine le del površin opredeljen kot površina za gradbene parcele objektov.
Glede na določbe prostorskega akta znaša skupna površina gradbenih parcel, ki so osnova
za preračun stroškov na enoto, meri 8.372,91 m².
Skupni stroški nove komunalne opreme bodo predvidoma znašali 407.822 EUR.
V dokumentu so opredeljeni skupni stroški komunalnega opremljanja. Izgradnja komunalne
opreme in predaja v upravljanje upravljavcem je predvidena najkasneje do konca leta 2027.

Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod,
nanj nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in program opremljanja
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenecvzhod.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad6
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave Krmelj - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Tako kot v prejšnji točki, mora Občina Sevnica skladno z Zakonom o urejanju prostora tudi za
območje individualne stanovanjske pozidave Krmelj sprejeti program opremljanja za
posamezno območje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih ali delno
opremljenih stavbnih zemljišč, v katerem je s prostorskim izvedbenim aktom predvidena nova
prostorska ureditev, za katero je treba zgraditi novo komunalno opremo in drugo gospodarsko
javno infrastrukturo. Gre za območje od Krmelja proti Hinjcam na pobočju, kjer je predvidena
gradnja novih stanovanjskih objektov.
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.
Gre za razgiban teren, orientiran proti jugu, ob lokalni cesti in obstoječi pozidavi. Območje je
sedaj pretežno poraslo s travo, na severnem robu pa se začenja manjši gozd. Skupna površina
gradbenih parcel, ki so osnova za preračun stroškov na enoto mere je 5.040 m². Na območju
trenutno ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje predvidenih
stanovanjskih objektov. Gre za manjkajočo dostopno cesto ter kanalizacijsko omrežje za
odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda. Zaradi gradnje novih stanovanjskih
objektov je tako predvidena izvedba nove dostopne ceste in ureditev kanalizacijskega omrežja.
Predvidena je izvedba v dveh fazah, pri čemer 1. faza predvideva izgradnjo opornega zidu,
ceste v makadamski obliki in kanalizacije ter predajo te komunalne opreme v upravljanje
upravljavcema najkasneje do konca leta 2024. Druga faza predvideva dokončanje asfaltne
prevleke na cesti in postavitev cestne razsvetljave ter predajo te komunalne opreme v
upravljanje upravljavcu najkasneje do konca leta 2027.
Po sporazumu med Občino Sevnica in investitorjem, podjetjem MBM energija d.o.o., bo slednji
na Občino Sevnica brezplačno prenesel bremen prosto zemljišče, na katerem bo zgrajena
infrastruktura, zato strošek odkupa zemljišč ni vključen v program opremljanja. Skupni stroški
nove komunalne opreme bodo predvidoma znašali 137.686 EUR.

Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj, nanj nima
pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in program opremljanja obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad7
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni
odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
Vlasta Kuznički, vodja Oddelka za gospodarstvo
Regionalna razvojna agencija Posavje je Občino Sevnica, kot ustanoviteljico, pozvala, da
imenuje predstavnika v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.
Dosedanjim članom Upravnega odbora RRA Posavje mandat poteče 19. novembra 2022, zato
morajo vse posavske občine imenovati ali nove člane ali pa ponovno imenovati dosedanje.
Upravni odbor ima osem članov, in sicer šest predstavnikov občin ustanoviteljic, pri čemer
vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana, enega predstavnika zaposlenih in enega
predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva RRA Posavje imenuje
Razvojni svet regije Posavje. Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo
ponovne izvolitve. Skladno z dosedanjo prakso je predlagano, da se za naslednji mandat
ponovno imenuje Zvoneta Košmerla, direktorja Občinske uprave Občine Sevnica.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Franc Povše
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo vprašanje primernosti direktorjev občinskih uprav kot članov Upravnega
odbora regionalne razvojne agencije in predlagano, da to funkcijo zasede gospodarstvenik.
Odgovorjeno je bilo, da je Upravni odbor RRA Posavje odbor, v okviru katerega se razpravlja
o zadevah, ki jih predhodno obravnava tudi Svet regije, ki ga sestavljajo župani posavskih
občin. Teme, ki jih odbor obravnava so sestavni del vsakoletnega plana in poročila o delu RRA
Posavje in so predstavljeni tako na pristojnih odborih kot tudi na sejah občinskih svetov
posavskih občin, izhodišče za njihovo delo je tudi sprejet regionalni razvojni program. Direktorji
občinskih uprav so skupaj s strokovnimi sodelavci občin v okviru tega odbora aktivno
spremljajo izvajanje sprejetih dokumentov.
Gospodarstveniki so vključeni v Razvojni svet regije Posavje, skupaj s predstavniki nevladnih
organizacij in predstavnikov občin. Naloge razvojnega sveta so vodenje in usmerjanje priprave
Regionalnega razvojnega programa in sprejem tega programa, sodelovanje z regijami drugih
držav, sklepanje dogovorov za razvoj regije, sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
spremljanje izvajanja dogovorov ter številne druge.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine
Sevnica v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.
Izid glasovanja: 21 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad8
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta s pripombami:
Franc Povše:
• seznanjen je z dejstvi navedenimi v odgovoru glede nadomestila iz naslova omejene
rabe prostora, vendar se mora Občina Sevnica zavzemati za spremembo kriterijev iz
zakona in uredbe, tako da bomo po izgradnji drugega bloka upravičeni do bistveno
višjega nadomestila;
Franc Pipan:
• ne strinja se z odgovorom glede podpore Martinu Novšaku kot direktorju GEN energije
d.o.o. v delu, da občina ni pristojna za imenovanja in odpoklic poslovodstva te družbe,
strinja pa se z organizacijo širše razprave na ravni regije. Predlaga, da Občina Sevnica
pridobi sprejete sklepe na izredni seji Mestne občine Krško, jih podpre in posreduje
poslancem v protest proti odstavitvi;
Tanja Novšak:
• izpostavi, da še ni prejela odgovora glede oživitve starega mestnega jedra, zato na
septembrski seji pričakuje iztočnice glede začetka ureditvenih del s predvidenimi
lokacijami in termini;
Brigita Karlovšek:
• glede podanega odgovora glede izgradnje kolesarske steze Sevnica–Radeče jo
zanima, ali se je Občina Sevnica prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo, tako
kot ostale posavske občine, ter v kolikor se ni prijavila, razlogi za to;
Tomaž Lisec:
• prosi, da se mu posredujejo vsi zapisniki in delovne zabeležke o opravljenih razgovorih
med Občino Sevnica in DRSI v letih 2021 in 2022
Rok Petančič:
• predlaga, da se v okviru upravljavskega načrta Lisca poleg vsebin opredelijo tudi
potrebna sredstva oz. zagotovijo viri financiranja ter infrastruktura, ki je potrebna za
izvedbo programov, saj je priprava tega strateškega dokumenta pomembna tako za
dolgoročno upravljanje kot tudi za potrebe prijav na razpise;
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se najemnik kavarne in upravljavec gradu dogovorita o obratovanju
grajske kavarne vsaj ob koncih tedna;
Ivan Orešnik:

•

v odgovoru glede ureditve nevarnega cestnega odseka v Hinjcah je bilo navedeno, da
bodo urejene označbe za nevaren odsek, ki pa jih ni opaziti. Predlaga, da se poišče
trajna rešitev tega odseka ceste.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta s pripombami.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet

Ad9
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Franc Povše:
• zanima ga, kdaj bo urejen status zemljišča za cesto pri betonarni v Obrtni coni Boštanj
• zanima ga, kdaj bo zgrajen most na Logu in opozori, da je pred izvedbo tega projekta
potrebno poskrbeti za ustrezno prometno ureditev starega mestnega jedra;
• zanima ga, kaj je z daljnovodom iz napajalne postaje Boštanj proti Radni, ki naj bi se
prestavil pod zemljo;
• zanima ga, kdaj bodo sanirani poškodovani odseki državnih cest – odsek Tržišče pri
Flajsu proti Tržišču in od kamnoloma Tržišče proti Mokronogu, v sklopu sanacije mostu
naj se uredi rondo in cesta na relaciji Boštanj - Radeče pri bencinski črpalki;
• zanima ga, ali je v projekt izgradnje novega nadvoza v Šmarju vključena tudi ureditev
kolesarske steze;
• ponovno poda pobudo za umiritev prometa na cesti pri Vrtcu Panorama v Boštanju;
• pridružuje se pobudi glede pridobivanja zemljišč za manjše obrtnike

Franc Pipan:
• predlaga, da Oddelek za gospodarske dejavnosti izvede anketo med etažnimi lastniki
večstanovanjskih objektov glede interesa za ustanovitev občinskega podjetja, družbe
z omejeno odgovornostjo, ki bi namesto sedanjega podjetja Terca, d.o.o., upravljalo z
etažno lastnino;
• ponovno predlaga, da Občina Sevnica skupaj s CSD Posavje, Območno enoto
Sevnica, prouči možnosti, kako pomagati socialno šibkim spričo pričakovane rasti cen
energentov
Tanja Novšak:
• poda pobudo za upočasnitev motornega prometa skozi naselje Lončarjev Dol;
Tomaž Lisec:
• pridružuje se pobudi za izgradnjo kolesarske steze na območju nadvoza Šmarje;
• zanima ga, kolikokrat je bila Občina Sevnica v tekočem mandatu obiskana s strani
računskega sodišča, kaj so pregledovali in kakšne so bile ugotovitve revizij;

Rok Petančič:
• predlaga, da se ureditev starega mestnega jedra obravnava prioritetno, ne samo v
smislu prometne ureditve v primeru gradnje mostu Log, ampak tudi kot ustvarjanje
primernega prostora za razvoj manjših obrtnih dejavnosti;
• predlaga, da Občina Sevnica poskuša pridobiti nove površine v poslovnih conah
oziroma v drugih urejenih območjih za izvajanje poslovnih in gospodarskih dejavnosti
manjših obrtnikov;
• predlaga, da se na sejah postreže voda iz pipe in ne ustekleničena voda;
Gregor Korene:
• zanima ga, ali in kako ima JP Komunala Sevnica d.o.o. urejeno kontrolo pritiska na
vodovodnem omrežju, kako so opredeljeni in kakšni so standardi glede minimalnega
pritiska na vodovodnem omrežju ter ali so odstopanja od teh standardov vidna iz
vodomerov ali jih sporočijo uporabniki;
• zanima ga, ali je v sklopu posodobitve Železniške postaje Sevnica predvidena ureditev
prehoda čez železniške tire v obrtno cono in predlaga, da se razmisli o izvennivojski
rešitvi;
Marjan Ločičnik:
• zanima ga, v kateri fazi je pridobivanje zemljišč, ki so potrebna za širitev oziroma
dozidavo objekta Osnovne šole Blanca;

Brigita Karlovšek:
• predlaga, da je Knjižnica Sevnica odprta v popoldanskem času tudi v poletnih mesecih;
• predlaga, da se delovni čas Bazena Sevnica podaljša do 20. ure in razmisli o
organizaciji nočnega kopanja;
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se za potrebe sevniških športnih klubov kupi dodaten kombi, ki ga
potrebujejo za prevoz na tekmovanja, saj eno tovrstno vozilo ne zadošča potrebam
vseh uporabnikov;
Janez Šerjak:
• zanima ga, kdo je upravljalec parkirišča P+R pri Železniški postaji Sevnica;
• predlaga, da se organizatorji dogodkov v Športnem domu Sevnica z lastniki zasebnih
zemljišč predhodno dogovorijo glede parkiranja v času prireditev;
Janez Kukec:
• pohvali zaposlene na JP Komunala Sevnica d.o.o., ki skrbijo za zelene površine v
Tržišču, saj so le-te lepo uredili.

Ad10
Razno
Župan člane sveta seznani, da je naslednja seja predvidena v prvi polovici septembra.

Člane sveta povabi na slavnostni koncert Godbe Sevnica v počastitev dneva državnosti, ki bo
v petek, 24.6.2022 v parku Gradu Sevnica.
Zaželel prijetne počitnice in uspešno delo.
Seja je bila zaključena ob 16:51

Zapisala:
Neža Nemec
Višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

