OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0005/2017
Datum: 11.9.2017

PREGLED
SKLEPOV 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Z DNE 30.8.2017
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 25. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
413. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje občinskega sveta z dne
21.6.2017
414. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 24. redne seje občinskega sveta z dne 21.6.2017.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
415. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 24. redne seje občinskega sveta z dne 21.6.2017.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

3. Predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma in aktivnosti za pridobitev znaka
Slovenia Green Destination za občino Sevnica
416. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s pristopom občine Sevnica, kot turistične destinacije, k Zeleni
shemi slovenskega turizma in podpira podpis dokumenta Zelena politika, ki opredeljuje, da bo
Občina Sevnica razvijala trajnostni turizem in je del prijave v shemo.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017
417. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta
2017.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica 2 – prva obravnava
418. SKLEP:
Občinski svet je potrdil opredelitev izdelovalca občinskega prostorskega načrta, Ljubljanskega
urbanističnega zavoda d.d., do predlogov za dopolnitev nekaterih členov odloka, podanih na
seji Odbora za okolje in prostor.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

419. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
6. Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2
420. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in potrdil predlagana stališča do pripomb z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj –
Sv. Križ – I. faza – druga obravnava
421. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj –
Sv. Križ – I. faza.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
8. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
422. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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9. Obravnava in opredelitev do stališča do pripombe z javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
423. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in potrdil predlagano stališče do pripombe z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
10. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV
424. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
11. Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV
425. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in potrdil predlagana stališča do pripomb z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
12. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
426. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo:
Franc Pipan:
Pri odgovoru na vprašanje glede obnove poškodovanega kozolca toplarja v zaselku Marof je
izrazil mnenje, da ne glede na to, da je kozolec v zasebni lasti, predstavlja našo kulturno
dediščino. Zato Občini Sevnica ne sme biti vseeno, če takšen objekt propada in ji predlaga, da
se vključi v njegovo obnovo.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
Izpostavil je, da Občina Sevnica ob smrti zdravnika Jurija Pesjaka ni objavila osmrtnice, kar bi
si, po njegovem mnenju, glede na svoje delo na področju organizacije in izvajanja zdravstva v
občini, zaslužil.
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Podal je naslednje predloge, do katerih se naj pristojni opredelijo:
- razmisliti je potrebno o poimenovanju ulice v Sevnici po njem,
- da se pred Zdravstveni dom Sevnica postavi doprsni kip v spomin na njegovo delo ter
- da se Zdravstveni dom Sevnica poimenuje po zakoncih Pesjak, ki sta bila oba
zdravnika..
Meni tudi, da je v Sevnici premalo zavedanja o ljudeh, ki so s svojim delovanjem pustili pečat
v domačem okolju.
Frančiška Zemljak:
1. Ponovno opozarja vzdrževalce površin ob reki Savi na sprehajalni poti pri železniškem
mostu, da odstranijo naplavine in odpadke, ki ovirajo sprehajalce ter tudi onemogočajo
dostop do reke za potrebe zaščite in reševanja.
2. Zanima jo, zakaj v letu 2017 ni bila izvedena košnja na relaciji od mostu čez reko Savo
do HE Boštanj, kjer se posledično razrašča alergena ambrozija.
Tanja Novšak:
1. Kljub večkratnim pobudam o ureditvi stanja, je še vedno zaznati smrad iz Drožanjskega
potoka. Predlaga ureditev stanja.
2. Vpraša po pričetku obnove nadvoza v Šmarju.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga: ali se, kdaj in kje meri kakovost zraka v Sevnici in Boštanju.
2. Vpraša po stanju tožbe pri projektu odprtega širokopasovnega omrežja.
3. Po sanaciji državne ceste pri Tržišču, predlaga ureditev in sanacijo obvoznih cest.
4. Zanima ga, do katere lokacije je predvidena izgradnja pločnikov v Gabrijelah.
Gregor Korene:
1. Podal je pobudo, da naj Občina Sevnica razmisli o možnostih finančnih vzpodbud za
lokalne turistične ponudnike, ki bi promovirali zeleni turizem in se vključevali v Zeleno
shemo slovenskega turizma.
2. Zanima ga, kaj je bil vzrok za madež na reki Savi v akumulacijskem bazenu HE Blanca
pred tremi tedni in ali je imel vpliv na okolje.
3. Ob povečanem železniškem prometu na Blanci je zaznati povečan hrup in vibracije.
Predlaga, da naj Občina Sevnica pozove Slovenske železnici k odpravi tega.
Rado Kostrevc:
1. Meni, da je pri izvajanju infrastrukturnih projektov potrebno upoštevati tudi sam čas
izvajanja, da v istih krajih ne bo več prihajalo do zapore več cestnih odsekov, kot na
primer pri izgradnji mostu v Križišču in istočasno zapora državne ceste pri Tržišču. Po
zaključku projekta predlaga tudi ureditev in sanacijo obvoznih cest na tem območju.
2. Zanima ga stanje geodetskih odmer in ureditev pravnih statusov zemljišč javnega
dobra po infrastrukturnih ureditvah.
3. Ker že dvakrat ni uspelo imenovanje ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica daje
v razmislek možnost, da ta šola postane enota Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
zaradi sinergije in same kakovosti dela.
Janez Šerjak:
1. Ponovno predlaga sanacijo potoka na Bregu, saj se spodjedanje brežine nadaljuje proti
cesti.
2. Zanima ga, zakaj so se zaustavila dela pri izgradnji pločnikov v Dolenjem Boštanju –
»na obali«, pri stanovanjski hiši Tomažin.
Janez Kukec:
1. Poda pobudo, da naj Občina Sevnica pisno opozori vzdrževalca potoka v Tržišču, saj
pri objektu Kmečke zadruge Sevnica le-ta spodjeda most, višje vode pa tudi zaradi
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zaraščenosti brežine zalivajo bližnji bencinski servis. Predlaga sanacijo nastalega
stanja.
2. Zanima ga, kdaj bo izvedena sanacija plazu pri kapelici v križišču za naselje Križ.
14. Razno
Župan:
- povedal je, da bo 1. septembra v šolske klopi v naši občini sedlo 1431 osnovnošolcev,
med njimi 172 prvošolcev. 157 otrok bo šolanje nadaljevalo v srednjih šolah, vrtce bo
obiskovalo 691 otrok, vključenih v 39 oddelkov, kar je eden več kot v istem času lani.
V vrtce so sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev,
- podal je informacijo, da bo naslednja seja predvidoma 27.9.2017.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka občinskega sveta
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