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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2022
Datum: 12. 10. 2022

ZAPISNIK
33. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 21.09.2022, ob 15.30 uri,
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta:
Beci Božidar, Grubenšek Miran, Imperl Matej, Janc Janoš, Jekoš Mojca, Karlovšek Brigita,
Knez Vincenc, Korene Gregor, Kostrevc Rado, Kramžar Danica, Kukec Janez, Lisec Tomaž,
Ločičnik Marjan, Mrgole Aleš, Novšak Tanja, Orešnik Ivan, Petančič Rok, Pompe Darja, Šerjak
Janez, Zupanc Gorazd, Žičkar Stanislava
Odsotni člani občinskega sveta: Groboljšek Božidar, Jazbec Majda, Pipan Franc, Sitar Vincenc
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
• Zvone Košmerl, direktor 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:
• mag. Irena Hočevar, ACER d.o.o.
• Silvija Umek Toth, SAVAPROJEKT d.d.
• Tadej Koštomaj, LEAD Krško

Prisotni predstavniki medijev:
Smilja Radi, Posavski obzornik
Župan odpre 33. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 20 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.

Župan predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu s tem, da se 4. točka - Predlog šestih
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 6) in
Okoljsko poročilo, 9. točka - Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij
omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica in 10. točka - Predlog Odloka o
spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, obravnavajo po
skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 33. redne seje, s tem da
se 4., 9. in 10. točka dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Sprejet dnevni red je sledeč:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 33. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 32. redne seje občinskega sveta z dne, 22. 6.
2022
Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje, ki je potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1.
in 2. 9. 2022
Predlog šestih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica
(SD OPN 6) in Okoljsko poročilo - skrajšani postopek
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat ekonomike - druga obravnava
Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica
Predlog Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe Občine
Sevnica
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica za leto 2022 na dan 30. 6. 2022
Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami
in vrtci v Občini Sevnica - skrajšani postopek
Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica skrajšani postopek
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2022
Ukinitev statusa javnega dobra ter predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 32. redne seje občinskega sveta
z dne 26. 6. 2022
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 32. redne seje občinskega sveta z dne
26. 6. 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 32. redne seje občinskega
sveta z dne 26. 6. 2022.

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

Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje, ki je potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1.
in 2. 9. 2022
Župan pojasni, da je dopisna seja potekala zaradi potrditve mandata novi članici Občinskega
sveta Občine Sevnica, Jekoš Mojci, hkrati pa je bilo potrjeno tudi novo članstvo v Odboru za
okolje in prostor. Član odbora je postal Gorazd Zupanc. Vodenje odbora je prevzel Vincenc
Knez.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 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 4. dopisne seje občinskega
sveta, ki je potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Ad4
Predlog šestih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica (SD OPN 6) in Okoljsko poročilo – skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Po sprejetem sklepu konec maja 2018 je pričel teči postopek za pripravo šestih sprememb in
dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Za pričetek postopka je bila na Občino Sevnica podana pobuda zasebnega investitorja in
lastnika zemljišč, ki tudi financira celoten postopek priprave sprememb in dopolnitev
prostorskega akta. Izdelovalec SD OPN 6 je podjetje ACER d.o.o. iz Novega mesta.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na lokacijo kamnoloma Červivec v Krajevni skupnosti
Primož in sicer gre za širitev kamnoloma.
Pristojno ministrstvo je pri postopku zahtevalo pripravo oziroma izvedbo celovite presoje
vplivov na okolje, zato je postopek trajal dlje časa.
Javna razgrnitev je potekala od 21. decembra 2021 do 20. januarja 2022. Javna obravnava je
potekala 19. januarja 2022 na sedežu Krajevne skupnosti Primož. V času javne razgrnitve in
obravnave ni bilo podanih pripomb.
Konec avgusta je bila pridobljena odločba Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti
vplivov na okolje in varovana območja. S tem je bila pridobljena vsa dokumentacija, ki je
potrebna za potrditev tega prostorskega akta.
mag. Irena Hočevar, ACER d.o.o
Predmet sprememb je širitev kamnoloma in uskladitev prostorskega akta z dvema lokacijskima
preveritvama, ki sta bili sprejeti med potekom tega postopka.
Izhodišča za pripravo sprememb je podal predlagatelj sprememb. Na lokaciji širitve je prisotno
rastišče Navadnega kosmatinca in drugih zavarovanih rastlin, zato je bil izveden geološkogozdarski elaborat. Izvedena je bila tudi preveritev nivoja podzemne vode, ker se s širitvijo
kamnoloma delno posega na načrtovano vodovarstveno območje. Poleg teh strokovnih podlag
je bilo pri pripravi prostorskega akta potrebno upoštevati tudi usmeritve državnih prostorskih
aktov.
Postopek priprave je bil relativno dolgotrajen, predvsem zaradi večkratnih usklajevanj z
Zavodom za varstvo narave.
Tekom spremembe je bila pred tem že opravljena sprememba SD OPN 3, s čimer se je
zamenjala osnova za pripravo SD OPN 6, kar je dodatno podaljšalo postopek priprave.
Spreminja se namenska raba prostora in sicer proti severu in proti vzhodu se širi območje
kamnoloma. Predvidena je tudi širitev in prestavitev ceste na zahodnem delu območja.
Skladno s pogoji Zavoda za varstvo narave so določeni ukrepi za vzdrževanje naravnega
habitata oziroma rastišča Navadnega kosmatinca.
Po sprejemu akta bo lahko pobudnik pristopil k pridobivanju dokumentacije za koncesijo za
širitev kamnoloma.

Pred pričetkom del je potreben tudi podpis pogodbe med investitorjem, Zavodom za varstvo
narave in Občino Sevnica, v okviru katere bodo jasno opredeljene pristojnosti, obveznosti in
aktivnosti za ohranitev rastišča Navadnega kosmatinca.
Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 6 in okoljsko poročilo, nanj nima pripomb in
občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in okoljsko poročilo obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 6 in Okoljsko poročilo
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad5
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat ekonomike - druga
obravnava
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Občina Sevnica je na podlagi izkazanih razvojnih potreb deležnikov družbenih dejavnosti
pričela s postopkom priprave tega prostorskega akta. Gre za območje zahodno od obstoječe
stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti, kamor bo umeščena nova stanovanjska soseska,
v sklopu katere so predvidene eno, dvo in večstanovanjske stavbe, nove nastanitvene
kapacitete institucionalnega varstva za različne ciljne skupine starejših občanov, storitvene
dejavnosti, prostor za potrebe druženja in preživljanje prostega časa in ureditev pripadajoče
prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Izvedenih je bilo veliko strokovnih podlag, med njimi geološko-geomehanske raziskave,
hidrološke raziskave, arheološke raziskave in idejna zasnova elektrifikacije. Celovita presoja
vpliva na okolje ni bila potrebna.
Javna razgrnitev je potekala od 22. marca do 21. aprila 2022, javna obravnava je bila 13. aprila
2022. V času javne razgrnitve in obravnave ni bilo podanih pripomb zainteresirane javnosti.
V poletnih mesecih so bila pridobljena vsa mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so pogoj za
sprejem tega prostorskega akta.

Silvija Umek Toth, SAVAPROJEKT d.d.
Začetek postopka je stekel v letu 2019. Potencialni investitorji bodo lahko načrtovali svoje
investicijske namere za objekte družbenih dejavnosti.
Kot je bilo že povedano, je bilo izvedenih veliko strokovnih podlag, med njimi so
najpomembnejše geološko-geomehanske in hidrološke raziskave.
Na javnem posvetu so bili prisotni predstavniki stanovanjske soseske na Drožanjski, ki so
podali pobude glede opredelitve gostote poselitve, izrazili so tudi skrb glede plazenja in
zamakanja terena. Pripombe krajanov so bile pri pripravi prostorskega akta upoštevane.
Na območju poteka geološka prelomnica, kjer ni predvidena gradnja, temveč zelene površine.
Predvidena je izvedba zadrževalnikov padavinskih voda in izvedba transformatorske postaje.

Predviden je ločen sistem odvodnjavanja, fekalne vode se speljejo v obstoječe omrežje in nato
v čistilno napravo. Čista voda se bo zbirala v rezervoarje za deževnico, viški bodo preko
kanalizacijskega omrežja speljane v Drožanjski potok.
Območje bo opremljeno z javnim vodovodnim omrežjem, izvedeno bo javno hidrantno omrežje
in nova transformatorska postaja, ki se bo napajala iz obstoječe, ki se nahaja v stanovanjski
soseski na Drožanjski. Izvedeno bo telekomunikacijsko in plinovodno omrežje ter ekološki
otoki.
Elaborat ekonomike je sestavni del prostorskega akta, ki je bil predstavljen v okviru prvega
branja. Dodana je postavka ureditve makadamskega vozišča. Na JV delu je bila izločena ena
lokacija za gradnjo, v bližini geološke prelomnice je bila ukinjena gradbena parcela, obstoječa
vzdrževalna pot pa bo uporabljena za vzdrževanje in dostop do gradbenih parcel.
Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Predlog Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in
Elaborat ekonomike, nanju nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in
elaborat ekonomike obravnava v drugi obravnavi.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat
ekonomike.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad6
Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Lokalni energetski koncept občine je dolgoročni načrt razvoja lokalne skupnosti na področju
ravnanja z energijo in odnosa do okolja. Je podlaga za izvajanja lokalne energetske in okoljske
politike. Zadnji tovrstni dokument je bil za Občino Sevnica pripravljen v letu 2012.
Skladno z Energetskim zakonom je lokalna skupnost zavezana k sprejemu novega lokalnega
energetskega koncepta na vsakih deset let.
Za pripravo dokumenta je bila ustvarjena delovna skupina na Občini Sevnica, ki je aktivno
sodelovala tako s pripravljavci dokumenta kot z javnostjo.
Tadej Koštomaj, LEAD Krško
Veljavnost novega dokumenta je 10 let, temu časovnemu obdobju so prilagojeni tudi
predvideni ukrepi.
V občini Sevnica kot energent za ogrevanje v zasebnih objektih prevladuje lesna biomasa.
Javni objekti se večinoma ogrevajo na zemeljski plin in lesno biomaso. V pripravi podatkov za
analizo so sodelovala tudi domača podjetja – skupna raba energije anketiranih podjetij znaša
okoli 8.000 megavatnih ur, združeno za tehnološke procese in ogrevanje.

Raba energije za javno razsvetljavo ne presega dopustnih vrednosti.
Veliko energije se porabi v prometu – za šolske prevoze.
Priporočila: opredeljeni predlogi za zmanjšanje rabe fosilnih goriv, vgradnja energetsko
učinkovitih ogrevalnih naprav, energetska prenova stavb in osveščanje občanov. V javnih
stavbah je priporočilo povečanje obnovljivih virov energije, za podjetja je priporočilo
posodobitve poslovnih procesov in preučitev rabe odpadne toplote. Za javno infrastrukturo je
priporočilo širitev mreže električnih polnilnic za vozila, uvedba javnega prevoza na električni
pogon in spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine
Sevnica in občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Ivan Orešnik, Božidar Beci, Tanja Novšak
Izpostavljeno je bilo vprašanje reševanja energetske draginje za objekte v lasti Občine Sevnica
in za objekte v lasti institucij, katerih ustanoviteljica je. Pojasnjeno je bilo, da je Občina Sevnica
v okviru Skupnosti občin Slovenije pristopila k javnemu naročilu s fiksno ceno, pogodba pa
poteče naslednje leto. Aktivno se vključuje tudi v pogajanja za naslednji skupinski nakup.
Občina Sevnica je hkrati ocenila potreben dvig zaloge nafte oziroma pogonskih goriv, kar je
pomembno predvsem v primeru izpadov električne energije. Z agregati je mogoče zagotavljati
energijo za kritično infrastrukturo za nekaj dni.
Izpostavljena je bila možnost ugašanja javne razsvetljave ponoči. Pojasnjeno je bilo, da je to
skladno z odlokom možno, vendar si občani želijo osvetljenih ulic, saj to predstavlja tudi
določeno raven varnosti. V preteklosti je bilo veliko finančnih sredstev vloženih v varčnost
javne razsvetljave, s čimer se je občutno zmanjšala poraba energije in svetlobno
onesnaževanje.
Nadalje je bilo izpostavljeno, da mora lokalna skupnost priskočiti na pomoč gospodarstvu, ki
zaradi negotovosti na trgu ne more sklepati pogodb za nakup energije za prihodnje leto.
Pojasnjeno je bilo, da Občina Sevnica aktivno spremlja dogajanje, ima pa pri blaženju
energetske draginje in ukrepov primarno vlogo država, ki je nosilec ureditve energetskega trga.
Izpostavljeno je bilo tudi, da nekatera domača podjetja že pristopajo k ukrepom za zmanjšanje
porabe energije, kot so delo od doma in združevanje pisarn za optimizacijo ogrevanja.
Druge razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Lokalni energetski koncept Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad7
Predlog Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe Občine
Sevnica

Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Občina Sevnica je v letu 2021 pristopila h Konvenciji županov za podnebne spremembe in
energijo. Občinski svet Občine Sevnica je na 25. redni seji pooblastil župana, da nadaljuje
aktivnosti. S pristopom h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo se je Občina
Sevnica zavezala k izdelavi Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe.
Gre za načrt, ki analizira trenutno energijsko in podnebno stanje v skupnosti, analizira grožnje
podnebnih sprememb in navaja ukrepe za omejevanja obsega podnebnih sprememb. Akcijski
načrt izhaja iz ukrepov lokalnega energetskega koncepta.
Tadej Koštomaj, LEAD Krško
Akcijski načrt je pripravljen skladno z zavezo Evropske komisije, da bo do leta 2030 zmanjšala
emisije toplogrednih plinov za 40 % in tako omilila posledice globalnega segrevanja. Dokument
vključuje predvidene ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v lokalnem prostoru.

Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Akcijskega načrta za trajnostno energijo in
podnebne spremembe (SECAP – Sustainable Energy and Climate Change) Občine Sevnica
in občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Akcijski načrt za trajnostno energijo in
podnebne spremembe občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad8
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica za leto 2022 na dan 30. 6. 2022
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Dinamika izvrševanja proračuna je pod vtisom tekočega dela v prvem polletju. Spreminjanje
cen energentov in na gradbenem trgu se odražajo v nekaterih postavkah. To tudi precej vpliva
na dinamiko dela in izbore izvajalcev, saj so cene visoke, odziv izvajalcev na javna naročila pa
dokaj nizek. Kljub temu pa izvajanje proračuna teče skladno z načrti in skladno z odgovornim
ravnanjem.
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
Poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2022 na dan 30. junij je bilo podano 26. julija. Gre za
tehnični dokument z realiziranimi postavkami, obrazložitve pa so zelo vsebinski dokument iz
katerega je mogoče razbrati stanje po posameznih projektih.
Dinamika izvrševanja poročila je enaka kot vsako leto. Prva polovica leta izvajanja proračuna
je usmerjena v izvajanje obveznih nalog in razpisov, druga polovica leta pa bo usmerjena v
investicijski del.
Proračunski prihodki ostajajo na načrtovani ravni, pri pridobivanju sredstev iz državnega in
evropskega fonda ni sprememb.

V ustrezni finančni kondiciji so tudi vsi javni zavodi in podjetje, katerih ustanoviteljica je Občina
Sevnica.
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
V tem času je bilo izvedenih največ aktivnosti za pridobitev kredita, s katerim bo omogočeno
financiranje vseh projektov zaradi dviga cen. Soglasje Ministrstva za finance je pridobljeno.
Tako pri Občini Sevnica kot tudi pri vseh posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikih
je likvidnost pozitivna.
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun
Odbor za finance in proračun se je seznanil s predlaganim poročilom o izvajanju proračuna
Občine Sevnica v prvi polovici leta 2022 in predlagam občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.

Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Sevnica v prvem polletju leta 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad9
Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred
šolami in vrtci v Občini Sevnica - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
S ciljem zagotavljanja ustrezne varnosti otrok, ki obiskujejo vrtec Panorama Boštanj, je Občina
Sevnica pristopila k podaljšanju območja omejene hitrosti, ki predpisuje najvišjo dovoljeno
hitrost 30 kilometrov na uro.
Novo območje bo obsegalo obstoječe območje ob Osnovni šoli Boštanj, območje ob vrtcu
Panorama Boštanj in območje med obema objektoma.
Urejena bo tudi hitrostna ovira na tej cesti.
Vinko Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odredbe o spremembi Odredbe o
določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v občini Sevnica in občinskemu
svetu predlaga, da ga obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec

Izražena je bila podpora ukrepu in barvitosti oznak, ki opozarjajo voznike na zmanjšanje
hitrosti. Starši majhnih otrok ukrepe zagotovo še bolj opazijo, žal pa nobena označba ali ovira
ne more preprečiti objestnosti nekaterih voznikov. Zato je nujno, da policisti Policijske postaje
Sevnica večkrat merijo hitrost na kritičnih območjih.

Druge razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odredbo o spremembi Odredbe o določitvi
območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad10
Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Sevnica - skrajšani postopek
Roman Perčič
Veljavni Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, ki je bil
sprejet leta 2021, je potrebno popraviti zaradi neskladij v potekih občinskih cest, ki so bila
ugotovljena v postopku priprave Elaborata dejanske rabe občinske javne cestne infrastrukture.
Na občinskem cestnem omrežju ni prišlo do vsebinskih sprememb temveč zgolj do popravkov
zarisov osi cest ter posledično dolžin nekaterih odsekov.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad11
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi normativov in standardov v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, določi ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem zavoda. V občini Sevnica je Vrtec Ciciban Sevnica samostojni zavod, trije vrtci
pa so organizirani kot enote pri osnovnih šolah.
Predloge za sistemizacijo so podali vrtci, ki so upoštevali fleksibilni normativ, kar jim omogoča
sprejet sklep občinskega sveta.

Trenutno vrtce v občini Sevnica obiskuje: 524 otrok v 30 oddelkih Vrtca Ciciban, 144 otrok v 8
oddelkih v Krmelju, 38 otrok v dveh kombiniranih oddelkih v Šentjanžu in 73 otrok v 4 oddelkih
na Blanci. V letošnjem letu je en oddelek več kot lani, skupno število otrok je 797.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in pregledal predloge k Sistemizaciji delovnih
mest v vrtcih v občini Sevnica in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k sistemizaciji
delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v
občini Sevnica
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad12
Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za okolje in prostor
Glede na novo oblikovane oddelke za šolsko leto 2022/2023, se spreminja tudi cena
programov. Vrsta oddelkov in število otrok v posameznih oddelkih bistveno vplivajo na ceno.
Predlagane cene so izračunane upoštevajoč sistemizacijo delovnih mest v vrtcih za šolsko leto
2022/2023, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in
veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje. Izhodišča za izračun plač, materialnih
stroškov in ceno živil so bila za vse vrtce enaka. Stroški živil za prehrano otrok so določeni v
višini 2,10 EUR na otroka na dan, za vse vrtce v občini enako. Prav tako je za vse vrtce enaka
višina sredstev za didaktična sredstva in igrače ter višina sredstev za stalno strokovno
izpopolnjevanje.
Zaradi povišanja stroškov materiala in storitev, višjih plač in izplačil nagrad se zvišujejo tudi
cene vrtcev. V povprečju se cene zvišujejo od 4 do 5 %.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in pregledal predloge cen vzgojno-varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica in sprejel stališče, da s predlaganimi
cenami soglaša in predlaga občinskemu svetu, da predlagani sklep sprejme.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

Ad13
Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2022
Roman Strlekar, vodja Splošne službe
Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem se nanaša na nepremičnine, ki
jih Občina Sevnica ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, zato je na podlagi izraženega
interesa strank predvidena prodaja nepremičnin, ki v naravi predstavljajo funkcionalna
zemljišča objektov v Sevnici, Rovišču pri Studencu, Zabukovju, Veliki Hubajnici in Velikem
Cirniku. Z metodo javne dražbe je predvidena prodaja stavbnega zemljišča na Studencu.
Navedena dopolnitev nima finančnih posledic za proračun.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad14
Ukinitev statusa javnega dobra ter predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Roman Strlekar, vodja Splošne službe
Točka se vsebinsko navezuje na prejšnjo. Obravnavano nepremično premoženje v naravi
predstavlja zemljišče v zasebni uporabi, ki ne služi več namenu, za katerega ji je bil dodeljen
status javnega dobra, hkrati bo predmet menjave, tako da Občina Sevnica pridobi v last
parcele, ki v naravi predstavljajo občinsko cesto, lastniki navedenih parcel pa zemljišče, ki ga
dejansko uporabljajo.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
− parc. št. 2667/37, k.o. 1393 Studenec
− parc. št. 2550/9 in 2550/15, obe k.o. 1392 Hubajnica
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad15
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Roman Strlekar, vodja Splošne službe
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so v roku prispeli 4 predlogi
za člane sveta zavoda. Predlogi so bili proučeni. Komisija predlaga imenovanje treh članov, ki
so tudi poklicno vpeti v vzgojo in izobraževanje.
Janez Kukec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi prejetih predlogov
občinskemu svetu predlaga, da za predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda Osnovne šole
Ana Gale imenujejo Matjaža Stariča, Suzano Udovč in Dejana Kralja.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica imenuje:
- Matjaža Stariča, Gornje Brezovo 7, 8290 Sevnica,
- Suzano Udovč, Žurkov Dol 52, 8290 Sevnica,
- Dejana Kralja, Drožanjska cesta 82, 8290 Sevnica.

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

Ad16
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Šerjak
Podan je bil komentar glede parkiranja na parkirišču pri Železniški postaji Sevnica. Kljub
podanemu odgovoru je izraženo mnenje, da bi morala Občina Sevnica vzpostaviti ustreznejši
režim parkiranja na tem območju, predvsem z namenom razbremenitve parkirnih mest, ne
zaračunavanja parkirnine.
Druge razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta.

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

Ad17
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
• Zanima jo, kakšna je predvidena širina vozišča in pločnika nadvoza Šmarje, ali je
predvidena kolesarska steza ter kako se bodo v promet vključevala tovorna vozila;
• Predlaga, da policija na območju igrišča na Drožanjski cesti, večkrat izvaja nadzor
oziroma obvoze, saj se pojavlja vandalizem, motenje okolice s hrupom, onesnaževanje
z odpadki ipd.;
• Predlaga, da se na območju ob košarkarskem igrišču, kamor so bila prestavljena igrala
s Hrastov, zaradi varnosti otrok postavi ograja ob cesti in potoku;
• Zanima jo, kdaj se bodo lahko na čistilno napravo priključile stanovanjske hiše v
Florjanski ulici;
• Zanima jo, kdaj se bo urejala struga potoka v Lončarjevem Dolu;
Stanislava Žičkar:
• Predlaga, da se preuči možnost postavitve cestnih ovir za omejitev hitrosti na cesti
vrtički – pokopališče Sevnica na Hrastih;
• Zanima jo, koliko sredstev je bilo vloženih za izvajanje Strategije za mlade od začetka
veljave tega akta in kakšna je realizacija ukrepov (neprofitna stanovanja, izvajanje
mladinskih programov ipd.);
• Pohvali izvajanje gradbenih del pri OŠ Ane Gale, saj dela niso moteča za okolico;
Darja Pompe:
• Zanima jo, v kateri fazi je projekt izgradnje ceste Breg v smislu izdelave projektne
dokumentacije, realizacije in terminskega plana izgradnje;
• Predlaga, da se pobarva stopnišče pri NLB in Opusu v Sevnici, mogoče v okviru šolskih
dejavnosti;
Tomaž Lisec:
• Zanima ga, kaj je novega pri dokumentacijskem delu izvajanja projekta Stadion
Sevnica, glede na to, da na gradbenem delu stvari očitno stojijo, kakšno je stanje
proračunskih sredstev projekta in zakaj se sklep občinskega sveta glede poročanja o
stanju projekta ne realizira;
• zanima ga, koliko so stale zadnje sanacije cestnih odsekov in plazov ob cesti proti
Trnovcu in Podvrhu ter ali so bili ti stroški kriti iz sredstev cca 1 mio evrov, ki jih je
Občina Sevnica za tovrstne sanacije pridobila od Ministrstva za okolje in prostor;
• zanima ga, koliko stanovanj je v lasti Občine Sevnica, kdo je v teh stanovanjih (brez
navedb imen in priimkov), kakšni so prihodki in odhodki (vključno z vlaganji) iz tega
naslova v zadnjih treh letih;
Brigita Karlovšek:

•
•

predlaga da, se v objekt Kulturne dvorane Sevnica vgradi dvigalo, da bo obisk dvorane
omogočen tudi gibalno oviranim osebam
zanima jo, kako je z izgradnjo pešpoti na relaciji Radna - Log

Marjan Ločičnik:
• zanima ga, v kakšni fazi je pogodba glede ureditve pokopališča Rožno, ki naj bi bila
sklenjena med Občino Sevnica in Mestno občino Krško
Aleš Mrgole:
• zanima ga, ali je poleg čistilne naprave, ki je trenutno v gradnji, predvidena gradnja več
čistilnih naprav na širšem območju Mirnske doline (Tržišče, Šentjanž)
• zanima ga, v kateri fazi je ureditev Obrtne cone Krmelj, kakšna je vsebina ureditve,
finančna konstrukcija in termini izvedbe oziroma končanja del
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se pregleda in sanira cesta na odseku pokopališče Sevnica – vrtovi, ki je
poškodovana
Matej Imperl:
• zanima ga, kakšni so načrti s starim objektom OŠ Ane Gale v Sevnici, ali je predvidena
preureditev v stanovanjski objekt ter ali je OPPN Drožanjska cesta v delu, ki se nanaša
na šole, povezan s to šolo
• zanima ga, kdaj je predvidena rušitev objekta v središču Loke pri Zidanem Mostu, saj
z objekta pada strešna kritina, kar predstavlja nevarnost za uporabnike avtobusne
postaje v neposredni bližini
• zanima ga, kdaj je predvidena sanacija ceste na odseku lovske koče proti Radežu, ki
je v slabem stanju
Gregor Korene:
• predlaga, da se v OŠ Sava Kladnika Sevnica spremeni sistem prevzema otrok po
končanem pouku oziroma podaljšanemu varstvu, po katerem lahko starši otroka
prevzamejo le ob točno določenih terminih. Primer dobre prakse je OŠ Blanca, kjer
lahko starši na službeni telefon pokličejo dežurno učiteljico, da jim preda otroka.
Predlaga, da se sistem poenoti na vseh šolah v občini;
Rok Petančič:
• zanima ga, kdaj bodo nameščeni parkomati za izvajanje plačila parkiranja skladno s
sprejeto odredbo o ureditvi parkiranja;
• zanima ga, kdaj je predviden začetek sanacije obstoječega mosta in krožišča, glede
na to, da bi se obnova mosta po terminskem planu morala pričeti v letošnjem letu;
• zanima ga, ali je bilo za postavitev pitnika in klopi ob robu starega mestnega jedra na
območju stare Bertoletove hiše pridobljeno kulturno varstveno soglasje;
Ivan Orešnik:
• zanima ga, kaj je z izvedbo projekta rekonstrukcije državne ceste Šentjanž – Glino in
s tem povezane investicije ureditve šolskega igrišča;

•

predlaga, da se prioritetno pristopi k sanaciji oz. novogradnji mosta na lokalni cesti pri
rondoju v Krmelju, ki predstavlja pomembno prometno povezavo v kraju;

Janez Kukec:
• predlaga, da se prouči možnost postavitve prometnega znaka za omejitev hitrosti na
40 km/h na cesti v naselju Telče in postavitev znaka za živali na vozišču na odseku iz
smeri Telč proti Telčicam;
• predlaga, da se v križišču pri cerkvi v Gabrijelah namesti cestno ogledalo za večjo
preglednost pri vključevanju na glavno cesto iz smeri Polje;
• zanima ga, kaj je s projektom sanacije državne ceste Tržišče – Bruna vas in Spodnje
Vodale;

Ad18
Razno
Župan člane sveta seznani, da je naslednja seja predvidena v predvidoma 19. oktobra 2022.
Poziv za vlaganje kandidatur za državni svet – izvolitev elektorjev in kandidatov za državi svet
je bil podan.
Župan člane sveta v imenu organizatorja povabi tudi na aktualne dogodke.
Seja je bila zaključena ob 16:51.

Zapisala:
Neža Nemec
Višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

