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PREGLED SKLEPOV
7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 29.5.2019
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 7. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
98. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 7. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavata 4. točka dnevnega reda – predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator in 6. točka
dnevnega reda – predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje občinskega sveta z dne
24.4.2019

99. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 6. redne seje občinskega sveta z dne 24.4.2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
100. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 6. redne seje občinskega sveta z dne 24.4.2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene navedene storitve

101. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu.
Cena celotne storitve znaša 19,07 EUR na efektivno uro, od tega znaša subvencija Občine
Sevnica 14,27 EUR oziroma 73,25 %, končna cena za uporabnika pa znaša 4,80 EUR na
efektivno uro.

Cena storitve opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in znaša 23,97 EUR na efektivno uro,
od tega znaša subvencija občine 17,73 EUR oziroma 72,70 %, končna cena za uporabnika pa
znaša 6,24 EUR na efektivno uro.
Cena storitve opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne, se poveča za 40 %
in znaša 25,50 EUR na efektivno uro, od tega znaša subvencija občine 18,78 EUR oziroma
72,40 %, končna cena za uporabnika pa znaša 6,72 EUR na efektivno uro.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
4.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator – skrajšani postopek

102. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
5.

Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega
prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica – prva obravnava

103. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
6.

Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019 – skrajšani
postopek

104. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
7.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – prva obravnava

105. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica ter v razpravi podal naslednje
pripombe in predloge, ki se naj upoštevajo pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo:
- znižati faktor za objekte za kmetijsko rabo
- postopno uvesti nadomestilo tudi za nezazidana stavbna zemljišča, kjer ni sprejet OPPN
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- uvesti nadomestilo za kmetijska poslopja, ki niso funkcionalna in kvarijo izgled kraja.
Izid glasovanja: 20 za 4 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
8.

Predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Laško

106. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino
Laško v skladu z Obrazcem 1 – Spremembe občinske meje, ZEN-A – 27. člen, št. 57_110-1.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep ni sprejet.
9.

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

107. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjimi pripombami:
Tomaž Lisec
- predlaga dopolnitev odgovora glede meritev na območju stadiona s posredovanjem
naslednje dokumentacije:
 geotehnično poročilo in pogoji za gradnjo stadiona iz leta 2007
 datum izvedbe geomehanskega sondiranja in rezultati
 projektna dokumentacija za stabilizacijo območja iz 2017
 gradbeni dnevnik izvajalca in ostali dokumenti (podpis pogodbe)
 celotno poročilo Metoda Krajnca
 celotno poročilo dr. Ane Petkovšek
 podatki o meritvah globine podzemne vode
 podatki o izvedenih predhodnih geoloških in geomehanskih raziskavah
 morebitna druga dokumentacija projekta, predvsem različnih meritev območja
stadiona
Franc Povše
- predlaga, da se trgovini Inpos postavi rok za ureditev ustreznih manipulativnih površin,
ki jih potrebujejo za skladiščenje materiala
Darja Pompe
- glede na odgovor DRSI o pravilih za postavitev usmerjevalnih tabel pri rondoju Lidl
predlaga naslednje:
 pri navajanju krajev naj se upošteva pravilno zaporedje glede na oddaljenost od
Sevnice
 namesto napisa za Orehovo naj se navede napis za Loko
 pri poimenovanju naselja Breg pri Sevnici naj se odstrani dostavek »pri Sevnici«
Stanislava Žičkar
- predlaga, da se razmisli o povišanju sredstev za delovanje MSOS-a za leto 2020
Gorazd Zupanc
- zanima ga, ali so aktivnosti glede meritev sevanja bazne postaje v Loki pri Zidanem
Mostu v teku
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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10.

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Franc Pipan in Tomaž Lisec
- pisno podana vprašanja glede strelišča Radna
Tanja Novšak
- zanima jo, kakšna so stališča po zaključku ankete in delavnice glede konzervatorskega
načrta starega dela mesta Sevnica in kakšne so predvidene aktivnosti
Gorazd Zupanc
- predlaga postavitev ograje ob sprehajalni poti od Lidla do elektrarne
- predlaga, da se v času prometnih konic poišče ustrezna rešitev za sprostitev prometa
v križišču pri Bowlingu v Sevnici
Franc Povše
- predlaga, da se uporaba strelišča na Radni uredi z občinskim odlokom, saj je streljanje
po 15.00 uri za okoliške prebivalce moteče
Vincenc Knez
- zanima ga, kakšni so razlogi, da pot ob Savi Radna – Log še ni urejena
- zanima ga trenutno stanje projekta most Log ter časovnica predvidenih aktivnosti
- zanima ga, kakšna je trajna rešitev povozne površine mosta Jelovec ter časovnica
predvidenih aktivnosti
Rok Petančič
- želi informacije glede vzroka požara, ki se je vnel pod nadvozom čez železniško progo
- želi informacije glede 3. razvojne osi, saj naj bi na državni ravni potekali dogovori o
začetku gradnje na južnem delu osi
Brigita Karlovšek
- zanima jo, ali so znane lokacije namestitev defibrilatorjev v letošnjem letu (za
namestitev defibrilatorja so zainteresirani prebivalci Kompolja)
- zanima jo, ali v sedanjem času obstajajo meritve kakovosti zraka na območju Sevnica
in Boštanja
Tomaž Lisec
- zanima ga, kakšna so vlaganja občine v cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje
v območju Boštanja, Dolenjega Boštanja in Radne v obdobju 2015 - 2018
- daje pobudo, da se resno pristopi k ureditvi cestne in komunalne infrastrukture v
Dolenjem Boštanju od Globele do objekta s hišno številko 130
- zanima ga, kaj namerava občina na območju Boštanja storiti glede kanalizacijskega,
vodovodnega in cestnega omrežja v letih 2019 - 2020
Gregor Korene
- predlaga, da občina razmisli o uvedbi olajšav pri določitvi plačila programov vrtca za
mlade družine, ki za rešitev prvega stanovanjskega vprašanja plačujejo anuitete
stanovanjskih kreditov, tako da se plačilo kredita upošteva pri določitvi vrednosti
premoženja
Stanislava Žičkar
- zanima jo, kako potekajo aktivnosti pri izgradnji lokalne ceste Lončarjev Dol
- predlaga ureditev enosmernega prometa na območju od Kruhka do Osnovne šole Ane
Gale Sevnica
- uporabniki vrtov predlagajo, da se zaradi prahu in prometa zapre cesta od pokopališča
preko Hrastov do križišča za Sv. Rok
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Matej Imperl
- zanima ga predvideni datum odprtja ceste proti Planini
- zanima ga, kdaj se prične sanacija ceste proti Zidanemu Mostu ter ali obstaja projekcija
obremenitve ceste proti Planini, Celju in Šentjurju zlasti s tovornim prometom v času
sanacije
- zanima ga, ali občina razmišlja o ustanovitvi podjetja, ki bi se ukvarjalo s predelavo
lesa za namene ogrevanja na biomaso (primer Občina Kočevje)
11. Razno
Župan člane sveta povabi na naslednje prireditve: 31. 5. - praznovanje 140-obletnice PGD
Sevnica, 6. 6. - Festival modre frankinje na Gradu Sevnica, 7. 6. - Dobrodelni koncert OŠ Ane
Gale Sevnica, 15. 6. - Dan slovenskih planinskih doživetij in 21. 6. - posavska slovesnost ob
dnevu državnosti s koncertom Godbe Sevnica.

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