OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2019
Datum: 05.02.2019

PREGLED
SKLEPOV 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 30.1.2019
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 3. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
30. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 3. redne seje.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje občinskega sveta z dne
16.1.2019
31. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 2. redne seje občinskega sveta z dne 16.1.2019.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
32. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 2. redne seje občinskega sveta z dne 16.1.2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
3. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2019
33. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2019 z naslednjimi predlogi
in pobudami, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2019:
-

za obnovo bazena pridobiti sofinancerska sredstva
pojasniti finančno konstrukcijo izgradnje stadiona
poiskati možnosti za sofinanciranje ureditev kolesarske infrastrukture
realizirati kolesarsko povezavo in pešpot od Radne do Loga
posodobiti kanalizacijsko in vodovodno omrežje v Boštanju
razširiti cesto od železniške postaje v Boštanju do mostu čez Mirno
poskrbeti za infrastrukturne ureditve z razširitvijo parkirišč ob OŠ Boštanj
zagotoviti dodatna sredstva za spremembo OPPN Sv. Križ – Boštanj z namenom
uskladitve akta s krajevno skupnostjo
urediti območje v Tržišču od KZ do mrliške vežice

-

odkupiti objekt v Tržišču za namen ureditve središča kraja
urediti središče Krmelja z dodatnimi parkirišči in ureditvijo parka
nadaljevati z infrastrukturnimi ureditvami v Pijavicah (javna razsvetljava, pločnik,
sanacija mostu)
razširiti cesto v Gabrijelah
sanirati most pri vrtcu v Krmelju
sanirati cesto skozi Telče
sanirati cesto Spodnje Vodale – Marendol, Slančji Vrh – Krsinji Vrh
razširiti cesto na Vrhku (Metelko – Kolenc)
urediti rekreativno pot Tržišče – Krmelj
urediti pokopališče v Tržišču
nadaljevati s sanacijo državne ceste skozi Mirnsko dolino
pojasniti stanje projekta podvoz v Boštanju
preveriti možnost uvedbe gimnazijskega programa v Sevnici
krepiti zdravstveno preventivo
krepitev mreže defibrilatorjev, sofinancirati cepljenja proti gripi
sofinancirati doktorski študij
sofinanciranje šolskih prevozov za srednješolce
zagotoviti stanovanja za mlade družine
zvišati pomoč ob rojstvu otroka za vsakega nadaljnjega otroka
komasacije kmetijskih zemljišč, izvedba ukrepov umetnega namakanja, zaščita pred
točo, oroševanje pred pozebo, sofinanciranje rastlinjakov
ustrezno skrbeti za kulturno dediščino
nadaljevati z razvojem Lisce
nadaljevati z ureditvijo cest na območju Lisce (Črni potok - Križ, Loka – Radež, Razbor –
Okroglice)
poiskati možnosti za izvedbo kmetijskega namakanja v okviru JP Komunala Sevnica
izvajati mladinsko politiko z namenom preprečevanja odliva mladih iz občine
okrepiti promocijo za področje turizma
ustrezno prostorsko načrtovanje za gospodarski razvoj in razvoj stanovanjskih področij
slediti dogovorom iz NRP
urediti kanalizacijski sistem s čistilno napravo za kraja Šentjanž in Krmelj
celovita zunanja ureditev pri OŠ Šentjanž
urediti državno cesto Šentjanž – Glino
ureditev vodovodnega sistema v kraju Šentjanž
vzpostaviti odseke kolesarskih povezav od Loke do Blance
ureditev vaškega jedra Boštanj
pripraviti strategijo čiščenja komunalnih odpadnih voda
zagotoviti sredstva za nakup vozila z avto-lestvijo (reševanje z višin)
širitev vrtca v Boštanju
zagotoviti zemljišča za poslovno gradnjo
urediti cesto od Bara Tinca proti Grahovici
sanirati ceste Lokve – Primož, Zavratec – Hubajnica
obnoviti ceste Arto – Ponikve – Studenec, cesta skozi Studenec, Ponikve – Hudo Brezje,
križišče Rovišče – Studenec, križišče Impolje – Studenec
sanirati krajevni urad na Studencu
urediti igrišče na Studencu
čiščenje odpadnih voda na Artu
preveriti možnost odkupa zemljišča pri HE Arto – Blanca
urediti vodooskrbo za območje od Ledine do Loke
sanacija potoka in mostu na Bregu, ureditve proti ŽP
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-

obnoviti cesto Račica – Breg – Loka
ureditev ČN in kanalizacijskega sistema Loka
uvedba pametnih vasi za jutri
ureditev gostinskega objekta v parku ob Savi v Sevnici
preplastitev igrišča pri OŠ Sava Kladnika Sevnica
priprava strategije športa v Občini Sevnica
za 10% povišati sredstva za šport in kulturo
pristopiti k ureditvi oskrbovanih stanovanj
sanirati OŠ Ane Gale Sevnica in dostop do šole
postaviti nadstrešek pri mrliški vežici v Sevnici
zagotoviti javno razsvetljavo v starem delu Sevnice
rekonstrukcija ceste mimo naselja Pod Vrtačo
osvetlitev pešpoti na grad Sevnica
obnova obzidja pokopališča na Logu in preplastitev parkirišča
ureditev pešpoti ob Savi na Logu
zagotovitev prometne varnosti po odprtju ceste Sevnica - Planina
stanje investicije izgradnje doma upokojencev na Hrastih v Sevnici
širitev vrtca v Sevnici, zagotovitev oddelka za otroke s posebnimi potrebami
stanje projekta izgradnje nadvoza na Savski cesti in podvoza pri ŽP v Sevnici
ureditev ceste skozi Lončarjev Dol
nadaljevati z ureditvijo ceste Drožanje – Metni Vrh
nadaljevanje ciljev strategije razvoja turizma, krepitev povezovanja turističnih
ponudnikov
ureditev javne razsvetljave na Hrastih
postaviti opozorilne table o prisotnosti malih živali na cesti
zvišanje stopnje sofinanciranja izgradnje MČN
zagotovitev nagrad za zlate maturante
štipendiranje uspešnih športnikov
ureditev lokalne ceste Lončarjev Dol – Čanje
ureditev ceste Žurkov Dol – Florjanska ulica
ureditev prometnega režima pri OŠ Blanca
ureditev kanalizacijskega sistema na Blanci in Kladju
ureditev lokalne ceste Blanca – Poklek – Selce
ureditev lokalne ceste Krajna Brda – Kladje
ureditev pločnika od Blance proti Radeju
sanacija regionalne ceste Blanca – Brezovo
ureditev cestno-železniških prehodov od Blance proti Sevnici
razširitev ceste Blanca – Čanje
izgradnja podpornega zidu v Krajnih Brdih
pristopiti k izdelavi OPPN 4 za območje Blance
pristopiti k energetski sanaciji kulturnega doma na Blanci
sanacija državne ceste Loka – Račica
opredeliti kreditni potencial občine
nadaljevanje prenove občinskih objektov v Krmelju
kakšen je interes za gradnjo v PC Krmelj
postavitev zunanjih fitnes naprav na Kompolju, Logu in v Tržišču
sanacija ceste od Lisc do Lisce
postavitev cestnih ovir na Razborju
ureditev lastništva občinske ceste (Rudski most)
zagotoviti dodatne zazidalne površine na Razborju
ureditev razgledne ploščadi na Lisci z odstranitvijo drevja
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-

ureditev atletske steze in osvetlitve pri OŠ Tržišče
ureditev Športnega parka Krmelj
ureditev prostora za avtodome v Krmelju
ureditev večnamenske dvorane v Loki
uporaba instituta razlastitve
preveriti možnosti sofinanciranja geodetskih odmer s strani GURS-a
pobuda, da se odmere cest vrnejo v izvajanje GURS-u

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
4. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2018
34. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu
2018.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
5. Seznanitev s Sklepom o prenosu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja
javne razsvetljave v Občini Sevnica
35. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s Sklepom o prenosu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

6. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
36. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
7. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak
- Predlaga, da na eni od prihodnjih sej direktorica ZD Sevnica predstavi programe in
ambulante, ki delujejo v okviru zdravstvenega doma
Janez Kukec
- Predlaga, da se pripravi strategija priključevanja oz. navedejo pogoji izvedbe
komunalnih priključkov za Krajevno skupnost Tržišče za odvajanje komunalnih
odpadnih voda na čistilne naprave ali male čistilne naprave.
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Rok Petančič
- Opozori na onesnaževanje ob cesti v Impoljskem grabnu in predlaga, da se več
dejavnosti nameni preventivni ravni oz. ozaveščanju prebivalcev glede onesnaževanja
in razmisli o predpisovanju glob
- Predlaga, da se krajane obvešča o možnostih in pogojih priključevanja na kanalizacijo
Tomaž Lisec
- Predlaga, da se zviša višina finančnih sredstev krajevnim skupnostim
- Predlaga, da se prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico enakomerno razdelijo
krajevnim skupnostim, ki so bile v vplivnem območju gradnje HE Arto – Blanca
- Strokovne službe naj pripravijo podatke iz proračuna konto 741200 Prejeta sredstva iz
državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za
obdobje 2013-2018 in za konto 409000 splošna proračunska rezervacija za obdobje
2013-2018.
Ivan Orešnik
- Zanima ga, v kakšni fazi je projekt 3. razvojne osi, ki se nanaša na Občino Sevnica
Gregor Korene
- Predlaga, da JP Komunala d.o.o. Sevnica preveri pravilnost postavitve usmerjevalnih
in sporočilnih tabel ob cestah v smislu večje preglednosti
Marjan Ločičnik
- Zanima ga, ob kakšnih pogojih je potrebno zaradi zagotavljanja prevoznosti cest
postaviti prometni znak »snežne verige« glede na Pravilnik o rednem vzdrževanju
javnih cest

8. Razno
Župan je svetnike seznanil s predvidenim datumom naslednje seje občinskega sveta
(27.2.2019) ter jih povabil na osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.
višja svetovalka za pravne zadeve
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