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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2020
Datum: 26.11.2020

PREGLED SKLEPOV
19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 18.11.2020
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
280. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 19. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 3. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne
21.10.2020

281. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 18. redne seje občinskega sveta z dne 21.10.2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
282. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21.10.2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Sevnica – skrajšani postopek

283. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Sevnica z dopolnitvijo glede preverbe naselij.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

4. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021
284. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021 s podanimi predlogi,
ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine
Sevnica za leto 2021:
Kakšen bo vpliv povišanja sredstev z naslova povprečnine in finančnih razbremenitev
občin na vsebino proračuna
Zakaj so povišane postavke pri uradu župana
Predlaga se, da sredstva za delovanje društev ostanejo na enaki ravni kot prejšnje leto,
tudi s ciljem blaženja posledic krize in krepitve družabnega življenja
Zagotovljenih je premalo sredstev na postavki projekta izgradnje stadiona
Kakšen je natančnejši opis projekta ureditve ploščadi pri Glasbeni šoli Sevnica, ali je v
načrtu kakšna nova lokacija te šole
Kaj vse bo zajemal projekt hidravličnih izboljšav
Potrebno je urediti odvodnjavanje v Sevnici na območjih pri objektih Bowling DeLuxe,
Lisca, Policijska postaja Sevnica
Ali je v sklopu projekta ureditve OŠ Ana Gale predvidena tudi umestitev telovadnice
Ali posamezni OPPN-ji sledijo razvojnim ciljem oziroma kako se upoštevajo prostorski
pogoji za izvajanje investicij
Pripravijo in izvajajo naj se projekti kolesarskih in povezovalnih poti
Predlaga se ureditev mostu čez Grahovico v Boštanju, naprej od žage
Kako je z ureditvijo gospodinjske učilnice OŠ Boštanj
Predlaga se ureditev javne poti Log–Cerov breg
Sredstva Plinovoda Sevnica naj se namenja za projekte v krajevni skupnosti Sevnica,
saj gre za denar, ki je bil zbran s strani stanovalcev te krajevne skupnosti
Zagotovijo naj se sredstva za izvedbo čistilne naprave v Krmelju
Pri ureditvi mostu čez Hinjo v Krmelju so potrebne celovite rešitve območja
Predlaga se izvedba javne razsvetljave od Gabrijel do Krmelja
Poda naj se obrazložitev načina financiranja krajevnih skupnosti v smislu neenakosti
porabe na področju administracije
Kakšne možnosti prerazporeditev sredstev imajo krajevne skupnosti pri tekočem
vzdrževanju cest
Kakšno je stališče lokalne skupnosti do sistemizacije delovnega mesta vzdrževalca
računalniške opreme
Premalo je cestno-prometnih investicij v Boštanju
Predlaga se ureditev ceste v Boštanju od vaškega jedra do križišča z G1-5
Predlaga se ureditev javne poti Gabrje–Križ
Poda naj se pojasnilo za izračun plač uslužbencev Občine Sevnica
Kako je z negativnimi obrestmi enotnega zakladniškega računa
Kakšna je celovita finančna konstrukcija za nabavo avto lestve
Poda naj se celovita predstavitev projekta ureditve križišča pri OŠ Milana Majcna
Šentjanž
Potrebno je pričeti s projektiranjem čistilne naprave Šentjanž
Predlaga se ureditev ceste Kal–Svinjsko
Podan je predlog za preplastitev oziroma asfaltacijo ceste skozi vas Leskovec
Poda naj se pojasnilo glede koriščenja garancijske sheme RRA Posavje
Podan je predlog za umestitev kulturne dvorane v Sevnici
Predlaga se načrtovanje večnamenske rekreacijske poti za Sevnično od Sevnice do
odcepa za Lisco v Krakovem
Predlaga se zagotovitev neoporečne pitne vode na Čelovniku
Podan je predlog za asfaltacijo ceste Žirovnica–Radež
Podan je predlog za ureditev ceste Rudski most–Razbor
Podan je predlog za ureditev cestnih odsekov Okroglice–Razbor–Breg
Predlog za nadaljevanje sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju
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Predlaga se ureditev povezovalnih poti na relaciji Boštanj–Radna–Log
Poda naj se predstavitev načina izvedbe vrtca v Boštanju z organizacijskega in
finančnega vidika
Kakšen je sistem uvrščanja projektov iz NRP v proračun
Izvedejo naj se načrtovane športno-parkirne površine pri OŠ Milana Majcna Šentjanž
Poda naj se predstavitev celovite ureditve križišča s predstavitvijo kapelice v Šentjanžu
Predlaga se racionalizacija stroškov občinske uprave
Kakšno je stanje na področju dogovorov za ureditev Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti na Lisci
Poda naj se pojasnilo glede administracijskih stroškov KS Loka pri Zidanem Mostu
Predlaga se umestitev postavke za OPPN 4 poslovna cona Blanca
Podan je predlog za menjavo kurilne naprave v objektu večnamenskega doma na
Blanci
Podan je predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–Račica
Predlaga se ureditev jarka v Račici, kamor se zlivajo odpadne vode na območju, ki ni
zajeto v izgradnjo kanalizacijskega sistema Račica
Podan je predlog, naj se na proračunskih postavkah s področja kmetijstva nameni več
sredstev za ohranjanje srednjih in manjših kmetij
Predlaga se ureditev igral pri gasilskem domu na Bregu
Predlaga se asfaltacija še manjkajočega dela ceste na relaciji Drožanje–Brezje
Podan je predlog za pripravo strategije, ki bo opredeljevala izvajanje večjih gradbenih
projektov
Ali je v sklopu OPPN Drožanjska-zahod predvidena umestitev nove OŠ Ane Gale
Sevnica
Podan je predlog za ureditev ceste Čanje–Lončarjev Dol
Podan je predlog za ureditev državne ceste od Brezovega do Blance
Predlaga se ureditev ceste na Dobravo v Sevnici v povezavi z območjem OŠ Ane Gale
Sevnica
Predlagana je uskladitev vsebin med lastniki mejnih zemljišč na območju Lisce

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22)
Sklep je sprejet.

5.

Predlog dodatnega sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri
Okrožnem sodišču v Krškem

285. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem dodatno
predlaga naslednje kandidate:
1. Gabrič Anton, Dolenji Boštanj 79, 8294 Boštanj
2. Gospodarič Stanislava, Naselje heroja Maroka 23, 8290 Sevnica
3. Gracar Marjan, Blanca 69, 8283 Blanca
4. Gregorčič Silva, Kajuhova ulica 24, 8290 Sevnica
5. Rupar Alojz, Dolenji Boštanj 114, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22)
Sklep je sprejet.

6.

Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2020
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286. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o Dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

7.

Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica

287. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine
s:
parc. št. 3864/3, k.o. 2662 Malkovec,
parc. št. 2534/47, k.o. 1391 Log,
parc. št. 2667/25, k.o. 1393 Studenec in
parc. št. 1015/17, k.o. 1381 Boštanj.
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

8.

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

288. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjimi pripombami:
Franc Povše
- ni zadovoljen z odgovorom glede izvajanj državnih investicij na območju občine
Sevnica, saj izvedba projektov ni časovno opredeljena. Meni, da bi se morala občina
aktivneje vključevati tudi v postopke odkupa nepremičnin, ki so potrebne za izvedbo
investicij
Gorazd Zupanc
- opozori na nepravilno navajanje njegovega imena v podanih odgovorih
- pove, da naj bi bila izvedba projekta ureditve ceste Loka – Račica v državnem načrtu
predvidena v letu 2023
- glede podanega odgovora o naravnih nesrečah pove, da je podal predlog v smeri
prepoznavanja šibkih točk na terenu v posamezni krajevni skupnosti, da torej Občina
Sevnica skupaj s krajani predvidi potencialne nevarnosti ob pojavu naravnih nesreč
Gregor Korene
- predlaga, da se razmisli o širši ureditvi dostopnih poti na območju stanovanjske
soseske v Dolnjem Brezovem oziroma naj se asfaltira tudi del poti na brežini
Marjan Ločičnik
- predlaga, da Občina Sevnica ponovno pozove pristojno institucijo za rekonstrukcijo
nivojskega prehoda v Dolnjem Brezovem, saj je iz odgovora Ministrstva za
infrastrukturo preplastitev državne ceste načrtovana v letu 2021, ureditev nivojskega
prehoda pa ne
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Miran Grubenšek
- v odgovoru glede ureditev talnih označb je obravnavno območje Prvomajske ulice, ki
se trenutno rekonstruira, v pobudi pa je mislil na območje ulice Naselja heroja Maroka
od križišča pri Športnem domu do Gabriča. Do možnosti ureditve talnih označb na tem
območju se lahko opredeli tudi SPV.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Povše
- predlaga, da zimsko službo vzdrževanja javnih poti prevzame JP Komunala d.o.o.
Sevnica
- opozori, da je potrebno čiščenje prepustov na lokalnih cestah redno izvajati, še posebej
v obdobju, ko je veliko odpadlega listja
- zanima ga, ali se lahko v Lokah postavijo kontejnerji za odpadke
Tanja Novšak
- predlaga, da se zaradi slabe svetilnosti zamenja prva svetilka (na lesenem drogu) na
poti od Travnove hiše proti železniškem prehodu Gobavce
Ivan Orešnik
- zanima ga, ali so pridobljena zemljišča za rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž –
Glino, katere ureditev je predvidena v letu 2021; v kolikor niso, predlaga da se občina
aktivno vključi v postopke pridobivanja zemljišč
- opozori, da je na eni od prejšnjih sej podal vprašanje glede NUSZ, a odgovora še ni
dobil
Miran Grubenšek
- predlaga, da se prikolice z reklamnimi transparenti, od katerih vsaka zaseda dva ali tri
parkirna mesta v centru mesta, postavijo ob cesti in tako sprostijo parkirišča
Rok Petančič
- zanima ga, kdaj in če je načrtovana sanacija kritičnih odsekov ceste Lončarjev Dol –
Podvrh
- predlaga, da se v poznih večernih urah zmanjša svetilnost svetilk javne razsvetljave na
območju od Lidla proti HE Boštanj;
- zanima ga, ali je predvidena ureditev javne razsvetljave na poti od HE Boštanj do
Avtoodpada Prah, ki jo uporabljajo rekreativni športniki in sprehajalci
Brigita Karlovšek
- zanima jo, ali je Občina Sevnica naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev
strelišča na Radni
Matej Imperl
- zanima ga, zakaj Lisca ni več omenjena v vremenskih napovedih v medijih, in ali se
lahko to spet vzpostavi
Darja Pompe
- župana prosi za pojasnilo glede njegove izjave objavljene v medijih, da naj bi zaposleni
v TDU Loka pri Zidanem Mostu virus COVID-19 razširili po Sevnici
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glede na resno situacijo in hitro prenosljivost virusa COVID 19, poziva vse k
odgovornemu obnašanju in ravnanju, spoštovanju predpisanih ukrepov in osveščanju
okolice

10. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu decembru.

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