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PREGLED SKLEPOV
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 24.4.2019
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 24 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
76. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 6. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 9. točka dnevnega reda – predlog Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2019, 11. točka dnevnega reda – predlog Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod
in 12. točka dnevnega reda – predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje občinskega sveta z dne
27.3.2019
77. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 5. redne seje občinskega sveta z dne 27.3.2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
78. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 5. redne seje občinskega sveta z dne 27.3.2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
3. Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018
79. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto
2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
4. Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2019
80. SKLEP:
JP Plinovod d.o.o. Sevnica in Občina Sevnica v roku šestih mesecev pripravita predlog rešitve
za dolgoročno vzdržno poslovanje podjetja, ki vključuje racionalizacijo znotraj poslovanja

podjetja, povezovanje z javnimi podjetji z območja Sevnice, vključitev drugih dejavnosti ter
analizo prodaje trgovskega in omrežnega dela dejavnosti.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
81. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za
prvo polovico leta 2019.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
5. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2018
82. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
6. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2018
83. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu za leto 2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
7. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2019
84. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
8. Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
čiščenje komunalne odpadne vode, ravnanje z odpadki, pogrebna dejavnost – 24-urna
dežurna služba
85. SKLEP:
Občinski svet je potrdil elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje
komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki ter sprejel potrjene in zaračunane cene.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep ni sprejet.
86. SKLEP:
Občinski svet je potrdil elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica za 24-urno dežurno službo ter ceno storitve 24-urne dežurne službe.
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Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 –
skrajšani postopek
87. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
10. Predlog soglasja k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica
88. SKLEP:
Občinski svet daje soglasje JP Komunala d.o.o. Sevnica za najem kredita v višini 300.000,00
EUR za investicijska vlaganja v poslovne prostore v lasti podjetja ter za nakup opreme za
čiščenje greznic in izvajanje zimske službe.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
11. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Dolenji Boštanj – zahod – skrajšani postopek
89. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Dolenji Boštanj – zahod.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
12. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj – skrajšani postopek
90. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Radeče ter Občino
Sevnica in Občino Škocjan
91. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog sprememb občinske meje med Občino Radeče in Občino
Sevnica v skladu s predlogom Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen, št. 99_110-1) in Občino Škocjan
in Občino Sevnica v skladu s predlogom Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen, št. 110_121-1).
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018
92. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
15. Seznanitev z uvedbo participativnega proračuna za leto 2020
93. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z uvedbo participativnega proračuna za leto 2020 in podal
naslednje predloge:
- daljši rok za oddajo pobud,
- povišanje skupne kvote,
- povišanje zneska za posamezno pobudo,
- opredelitev kriterijev za razdelitev deležev kvote po krajevnih skupnostih.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
16. Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
94. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 16 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
17. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Krmelj
95. SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole
Krmelj, Gusti Mirt, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Krmelj 81, 8296
Krmelj.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
18. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Knjižnica Sevnica
96. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Anite Šiško, univerzitetne diplomirane
bibliotekarke in profesorice slovenskega jezika, stanujoče na naslovu Straža pri Raki 24, 8274
Raka, za direktorico Javnega zavoda Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
97. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjimi pripombami:
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Gregor Korene
- predlaga dodatno pojasnilo k odgovoru na njegovo vprašanje glede urejanja dostopnih cest
do posameznih objektov
Plavje na Savi:
- Rok Petančič: predlaga, da se aktivnosti glede iskanja odgovorne institucije za odstranitev
plavja in preprečitev onesnaževanja Save nadaljujejo
- Franc Pipan: smiselno je obvestiti Inšpekcijo za okolje in naravo
- Franc Povše: predlaga sklic sestanka s HESS in DRSV
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan
- Predlaga, da občina sofinancira izgradnjo klančine za invalide bloka v Naselju heroja
Maroka 23 v Sevnici
- Predlaga, da se na Planinski cesti ob Sevnični (na območju od Zemljakovih do
Radejevih) uredi pločnik z morebitno prestavitvijo Sevnične, saj gre za nevaren odsek
Tanja Novšak
- Predlaga, da se na parkirišča v modri coni v starem delu Sevnice namestijo listi za
označitev začetka parkiranja
Darja Pompe
- Na rondoju pri Lidlu predlaga postavitev usmerjevalne table za Loko pri Zidanem Mostu
- Predlaga ureditev odlagališča odpadkov ob avtobusni postaji ob državni cesti v vasi
Črete
- Predlaga sanacijo mostu in čiščenje potoka v vasi Črete
Tomaž Lisec
- Zanima ga, koliko sredstev je občina v letih 2017 in 2018 dejansko namenila za odmere
cest
- Zanima ga stanje projekta izgradnje pločnika od Mirnskega mosta do trgovine Hofer,
saj naj bi bili vsi dokumenti pripravljeni
- Predlaga, da občina z vključitvijo ustreznih institucij poskrbi za sprostitev javnih površin
ob skladišču trgovine Inpos v Dolnjem Boštanju
- Zanimajo ga rezultati meritev na območju bodočega stadiona
Stanislava Žičkar
- Predlaga vzpostavitev modre cone pri vrtcu v Sevnici (nasproti Lisce)
- Predlaga, da se na DRSI poda pobuda za ureditev talnih označb za kolesarje na mostu
- Zanima jo, kje se nahaja rimska peč, ki je bila najdena v bloku v Naselju heroja Maroka
v Sevnici
- Predlaga, da občina Domu za upokojence Impoljca zaradi težke finančne situacije
pomaga pri plačilu NUSZ
Božidar Beci
- Predlaga izgradnjo pločnika na nadvozu Orehovo
Franc Povše
- Ponovno predlaga več aktivnosti pri prestavitvi daljnovoda Boštanj

5

-

Predlaga, da občina izvaja aktivnosti v smeri čimprejšnje izvedbe projektov, ki se
navezujejo na državne cestne projekte v občini (Šentjanž – Glino, most Log, podhod
pod železniško postajo v Boštanju)
Zanima ga, ali ima občina pripravljene projekte, s katerimi se bo lahko prijavila na
državne javne razpise ter ali je občina kreditno sposobna v smislu kritja lastne
soudeležbe ob prijavi na javne razpise

Miran Grubenšek
- Opozori na slabo kakovost asfalta na začetku pločnika od Lidla do elektrarne HE
Boštanj
Janez Kukec
- Opozori na slabo stanje ceste v Tržišču (nasproti Zidarstva Bergant, ob hiši Kolenc), ki
jo spodjeda potok
Rado Kostrevc
- Predlaga sanacijo lesenega mostu v Gabrju
Gregor Korene
- predlaga postavitev ogledala ob cesti Blanca – Brestanica, in sicer pri odcepu za Kladje
(vključevanje na cesto za smer Brestanica)
Matej Imperl
- Opozori na slabo stanje mrliške vežice na Razborju in predlaga postopno ureditev
- Predlaga dokončno odstranitev objekta ob državni cesti v zaselku Lisce
Gorazd Zupanc
- Zanima ga, ali se bodo ureditvena dela potoka na Bregu nadaljevala
21. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje redne seje, ki bo predvidoma v sredo,
29.5.2019 in jih povabi na prvomajsko srečanje na Lisci ter slovesno obeležitev 150. obletnice
slovenskega tabora. Gorazd Zupanc člane sveta povabi na koncert Okteta Jurij Dalmatin iz
Boštanja, ki praznuje 50. obletnico delovanja.

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