Občina & vnica, G lavni tr,g

19 a, 8290 & vnica
Te i: 07 81 61 200, fax: 0 7 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 011-0004/2019
Datum : 6.1.2020

ZAPISNIK
7. seje Odbora za okolje in prostor, ki je bila
v torek, 10.12.2019 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica.

Prisotni člani odbora:
Franc POVŠE, Jože UDOVČ, Vincenc KNEZ, Jožef ŽNIDARIČ, Gregor KORENE, Marjan
LOČIČNIK in Alojz UDOVČ .
Odsotna: Majda JAZBEC in Janez VIRANT.
Ostali prisotni:
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave,
mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance,
Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor,
Rado Gobec, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo,
Dušan Markošek, občinski urbanist.
Seznam navzočih je v prilogi zapisnika.
Ad.1
Ugotovitev sklepčnosti

Ob začetku seje je predsednik odbora Franc Povše pozdravil vse prisotne člane odbora in
predstavnike Občine Sevnica ter ugotovil, da je ob začetku seje prisotnih sedem članov
odbora od devetih in je zato odbor sklepčen.
Ad. 2
Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči

je

članom

odbora predstavil predlog dnevnega reda 7. seje odbora.

Predlagan je bil dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev dnevnega reda;
3. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora;
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 - področje okolja in prostora;
5. Predlog Odloka o spremembi meje občin Sevnica in Laško (skrajšani postopek);
6. Razno .
Predsedujoči je vprašal navzoče člane odbora, če se s predlogom strinjajo ali imajo k
dnevnemu redu pripombe.
Pripomb k predlogu ni bilo podanih, zato je bil predlagan sprejem sklepa:

SKLEP:
Odbor je potrdil predlagan dnevni red.

Izid glasovanja: 7 za, O proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
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Ad. 3
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora

Po pregledu zapisnika 6. redne seje odbora je predsedujoči navzoče
imajo k zapisniku, ki so ga prejeli v gradivu, kakšne pripombe.
Pripomb k zapisniku ni bilo, zato je bil predlagan sprejem sklepa:

člane

odbora vprašal,

če

SKLEP:
Odbor za okolje in prostor je potrdil zapisnik 6. seje.

Izid glasovanja: 7 za, O proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad. 4
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020
- področje okolja in prostora

Zvone Košmerl je po uvodnem nagovoru predsednika odbora predstavil osnutek proračuna
za leto 2020, ozrl se je na višino povprečnin, ki so izpod dolgoletnega povprečja, predlog
proračuna je finančno vzdržen in bo zagotavljal nemoteno izvajanje nalog in obveznosti.
Občina se trudi porabo sredstev enakomerno razporediti na celotno območje občine, v
zadnjih letih nismo imeli težav z izvajanjem proračuna. V nadaljevanju se je dotaknil še
nekaterih projektov in investicij, ki jih v letu 2020 načrtujemo.
Proračun zagotavlja pripravo in izvedbo začrtanih ciljev v letu 2020, lahko bo še nekaj
dopolnitev z rebalansi v tekočem letu.
Vlasta Marn ga je v splošni obrazložitvi dopolnila s pripombo, da bo povprečnina v letu 2021
še nižja kot v 2020, Občine ne zdržijo več pritiska v zvezi obveznega financiranja . Opozorila
je tudi na problematiko zmanjševanja javnih razpisov na določenih področjih.
Roman Perčič pa je v nadaljevanju podrobneje predstavil pregled proračuna po postavkah
na področju urejanja prostora in okolja, dotaknil se je področja vzdrževanja cest,
infrastrukture, urejanja vodotokov in kanalizacije, letos je uveden tudi participativni proračun.
Tudi v 2020 so sredstva razporejena na podlagi izkušenj in potreb iz preteklih let, skušamo
sproti slediti javnim in zasebnim potrebam s področja prostorskega načrtovanja, aktivnih je
več postopkov priprav prostorskih aktov in izvajanja opremljanja zemljišč z infrastrukturo za
gradnjo.
Po zaključeni predstavitvi je predsedujoči člane odbora pozval k razpravi, v kateri so
sodelovali: Franc Povše, Jože Udovč, Vinko Knez, Gregor Korene, Marjan Ločičnik, Alojz
Udovč, Jožef Žnidarič, Zvone Košmerl, Vlasta Marn in Roman Perčič.
Povzetek razprave:
še naprej se je treba truditi in vlagati napore, da se doseže dvig povprečnine,
Ob proračunu je treba budno spremljati in izvrševati tudi načrt razvojnih programov in
ga v bodoče bolj ambiciozno postaviti,,
- Zagotoviti v proračunu rezerve za prijavo na razpise, ko bodo odprti,
Zagotoviti sredstva za sanacijo in obnovo mostov,
Najti sistemske rešitve za zagotovitev sredstev za redno in nemoteno vzdrževanje in
obnovo javnih cest,
Proračun je vdržno naravnan, zato ga člani odbora podpirajo.
Ker v nadaljevanju ni bilo razprave je bil predlagan sprejem sklepa:
SKLEP:
Odbor za okolje in prostor je sprejel stališče, da se je seznanil s predlogom
prve obravnave Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020, ga podpira in
v navedeni obliki posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 7 za, O proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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Ad. 5
Predlog Odloka o spremembi meje občin Sevnica in Laško
- skrajšani postopek

Dušan Markošek je članom odbora predstavil vlogo občanov Andreje in Damjana Cigole,
stanujoča na naslovu Čelovnik 16a, pošta 1423 Zidani Most, ki sta v začetku julija 2019 na
Občini Sevnica in Laško naslovila vlogo za spremembo katastra občine.
V obrazložitvi sta navedla, da sta po teritorialnih mejah, dejanskem terenu in cestnih
povezavah bolj povezana na območje občine Laško ter na krajevno skupnost Zidani Most,
ravno tako je v preteklosti območje domačije nekoč že spadalo pod Občino Laško.
S spremembo meje med občinama Sevnica in Laško bi se tako izognila nevšečnostim do
katerih prihaja v zvezi izvajanja in financiranja storitev in vzdrževanja.
Občina Sevnica je takoj pristopila k postopku pridobitve elaborata določitve območja naselja,
ki ga je izdelala geodetska uprava RS, z Občino Laško pa smo se uskladili glede potrditve
oz. soglašanja s predlagano spremembo meje občin.
Po zaključeni predstavitvi je predsedujoči člane odbora pozval k razpravi.
Ker v nadaljevanju ni bilo razprave je bil predlagan sprejem sklepa:
SKLEP:
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o spremembi meje
občin Sevnica in Laško, ter predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica da ga
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Izid glasovanja: 7 za, O proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad. 6
Razno

Jožef Žnidarič je opozoril na problematiko parkiranja tovornih vozil na Planinski cesti nasproti
blokov ter vpraša, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za ureditev te problematike.
Franc Povše je opozoril na neurejen vstopni del v Boštanj oz. Sevnico ob regionalni cesti,
kjer se odlaga hlodovina, parkirajo tovorna vozila in nasipava izkopni material, kar ne poda
lepega vtisa obiskovalcem.
Hkrati je predlagal ureditev makadamskega parkirišča za tovorna vozila pri Gostilni Felicijan
v Boštanju.
Roman Perčič je odgovoril, da je imela Občina Sevnica na delu občinskega zemljišča z
lesnim manipulantom sklenjeno pogodbo, ki pa ni podaljšana.
Seja odbora je zaključena ob 17 .1 O uri.
Zapisal :
Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
Občinski ur:
st

~

PRILOGA:
- seznam prisotnih na 7. seji odbora
POSLATI:
- vsem članom odbora
VLOŽITI:
- v zadevo
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ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Številka: 011-0004/2019
Datum: 2.12.2019

SEZNAM PRISOTNIH
na 7. seji Odbora za okolje in prostor;
torek, 10.12.2019 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica.

IME IN PRIIMEK
Vincenc KNEZ
Šmarčna 17, 8294 Boštanj
Janez VIRANT
Pijavice 6, 8295 Tržišče
Majda JAZBEC
Drožanje 13, 8290 Sevnica
Marjan LOČIČNIK
Poklek nad Blanco 12b, 8283 Blanca
Alojz UDOVČ
Jelovec 7, 8294 Boštanj
Gregor KORENE
Žigrski Vrh 32, 8290 Sevnica
Franc POVŠE
Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj
Jožef ŽNIDARIČ
Naselje heroja Maroka 5, 8290 Sevnica
Jože UDOVČ
Boštanj 17c, 8294 Boštanj
Roman
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