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ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 20.11.2019, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
Prisotni člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec,
Brigita Karlovšek, Vincenc Knez, Gregor Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Rado Kostrevc,
Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Marjan Ločičnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič,
Franc Pipan, Darja Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc,
Stanislava Žičkar.
Odsotni člani občinskega sveta: /
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
- Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
Poročevalci:
- Judita Thaler, URBI d.o.o.
- Andreja Preložnik, AR Projekt Sevnica d.o.o.
- Ana Vurnek, Infra d.o.o.
- Aljoša Preskar, Infra d.o.o.
Prisotni predstavniki medijev:
- Branka Dernovšek s snemalcem, TV Vaš kanal
- Vernesa Sadulai s snemalcem, Ansat TV
- Martin Luzar, Dolenjski list
- Smilja Radi, Posavski obzornik
Ostali prisotni:
- Monika Germovšek
Župan pozdravi vse prisotne in odpre 11. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
Župan: ob začetku seje je prisotnih 22 članov sveta. Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu.
Župan: odpre razpravo
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 11. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavata 3. točka dnevnega reda Predlog Odloka o četrtih spremembah in
dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica in 4. točka dnevnega reda
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe Kmetija Jazbec.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje občinskega sveta z dne
23.10.2019
3. Predlog Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica – skrajšani postopek
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe Kmetija Jazbec –
skrajšani postopek
5. Predlog soglasja k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne
infrastrukture za HE Arto - Blanca
6. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2020
7. Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2019
8. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
9. Vzpostavitev statusa javnega dobra lokalnega pomena
10. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
12. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
10. redne seje občinskega sveta z dne 23.10.2019
Župan: odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: predlaga potrditev zapisnika 10. redne seje.

SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 10. redne seje občinskega sveta z dne 23.10.2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga potrditev pregleda sklepov 10. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 10. redne seje občinskega sveta z dne
23.10.2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah Občinskega
prostorskega načrta Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podajo Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor, Judita Thaler,
URBI d.o.o. in Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Za četrte spremembe OPN-ja sta bili podani dve zasebni pobudi. Za bolj smotrno in učinkovito
izvedbo postopka, sta se oba postopka združila. Nanašata se na dve lokaciji v občini Sevnica,
in sicer na Dolenji Boštanj ter Zabukovje nad Sevnico. V Dolenjem Boštanju ob potoku
Grahovica je bil izražen interes za razvoj ranča s kmetijsko, turistično in rekreacijsko
dejavnostjo na lokaciji sedanjega hleva in pašnika s konji. V Zabukovju nad Sevnico pa je bila
podana pobuda za širitev obstoječega stavbnega zemljišča za gradnjo enostanovanjskega
objekta. V okviru javne razgrnitve in javne obravnave osnutka OPN ni bilo podanih pripomb in
predlogov, zato so bila po dokončnem usklajevanju izdana pozitivna mnenja nosilcev urejanja
prostora. Pobudi je podrobneje predstavila Judita Thaler. Predlog odloka je obravnaval tudi
Odbor za okolje in prostor, ki občinskemu svetu predlaga sprejem odloka po skrajšanem
postopku.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o četrtih spremembah in dopolnitvah Občinskega
prostorskega načrta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe Kmetija Jazbec –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podajo Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor, Andreja
Preložnik, AR Projekt Sevnica d.o.o. in Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Občina Sevnica je septembra 2018 začela s postopkom priprave OPPN za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora na kmetiji Jazbec
v vasi Drožanje. Investitor in naročnik postopka je Jernej Jazbec, izdelovalec OPPN pa
podjetje AR Projekt d.o.o. iz Sevnice. Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za
gradnjo kmetijskih objektov. Ker v času razgrnitve ni bilo podanih pripomb, je izdelovalec
nadaljeval s postopkom in pridobil druga mnenja nosilcev urejanja prostora. Gradivo je
podrobneje predstavila Andreja Preložnik. Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za okolje
in prostor, ki občinskemu svetu predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi je sodelovala Majda Jazbec, ki pove, da se bo zaradi osebne povezanosti z zadevo,
pri tej točki dnevnega reda izločila iz glasovanja.
Župan: predlaga sprejem odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo
kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe Kmetija
Jazbec.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog soglasja k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne, državne in
lokalne infrastrukture za HE Arto - Blanca
Uvodno obrazložitev podata župan in Ana Vurnek, Infra d.o.o.:
Župan uvodoma pove, da HE Arto – Blanca obratuje že skoraj deset let, vendar vse predvidene
ureditve niso dokončane v celoti. Da lahko Infra d.o.o. ureditve zaključi, je potrebno podati
soglasje k novelaciji programa. Gre za velik infrastrukturni objekt, ki vključuje tudi dodatne
oziroma vzporedne ureditve drugih nosilcev urejanja prostora. Ana Vurnek pojasni, da se s
programom izvedbe določijo vrstni red prednostnih nalog, viri za njihovo izvedbo ter dinamika
in obseg uresničitve posameznih nalog v planskem obdobju. Program pripravita HESS, d.o.o.
in Infra d.o.o., h kateremu mora soglasje podati tudi lokalna skupnost, na območje katere se
program nanaša. Program je bil sprejet leta 2006, novelacija št. 1 pa leto kasneje. Spremembe,
ki jih prinaša druga novelacija in se nanašajo na izgradnjo lokalne infrastrukture, so izvedba
športnih površin na Blanci v letu 2020 (v teku je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja)
ter priprava ustrezne projektne in druge tehnične dokumentacijo za izvedbo ustreznih
sanacijskih del na objektih v primeru tožbe krajanov Obrtne cone Boštanj. V sklopu dokončanja
aktivnosti na območju DLN za HE Arto – Blanca je predvidena primopredaja izgrajenih ureditev
vodne, državne in lokalne infrastrukture ustreznim upravljavcem in vzdrževalcem do leta 2022
ter dokončanje izgradnje in izpolnitev obvez v obsegu izgradnje državne infrastrukture
(izgradnja izven nivojskega križanja ceste in železniške proge, rekonstrukcija obstoječega

križišča na Blanci in dostopne ceste do Hladilnice Blanca, ukinitev železniških prehodov v
zaselku Gobavce). Glede novelacije programa, ki se nanaša na izgradnjo HE Krško pove, da
je soglasje Občinskega sveta Občine Sevnica potrebno zaradi ureditev na mejnem območju
med občinama Krško in Sevnica.
Župan doda, da je iz programa nerealizirana obvoznica Blanca z izven nivojskim oziroma
nivojskim prehodom. Ureditev mostu Log ni del tega programa, ampak del dodatnih sklepov
tako kot ureditev Sevnične v Šmarju zaradi zagotavljanja poplavne varnosti. Predstavitev
projekta izgradnje mostu Log bo s strani Direkcije RS za infrastrukturo predvidoma na
decembrski seji občinskega sveta.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Vincenc Knez, Marjan Ločičnik, Stanislava Žičkar, Gregor Korene
Povzetek razprave:
Člani sveta predlagajo, da se omogoči večnamenska raba poti ob Savi ob vseh akumulacjiskih
bazenih z manjkajočimi vmesnimi deli, kar je pomembno predvsem za občane, ki živijo ob
Savi. Vse aktivnosti naj se vodijo v smeri ukinitev nivojskih prehodov cesta - železniška proga.
Omenjeno je stanje na Blanci, kjer je nadvoz nujno potreben, trenutno tudi Sadjarstvo Blanca
uporablja cesto, ki uradno ni odprta in nima upravljavca. Zanima jih, zakaj so nekateri krajani
Obrtni coni Boštanj dobili odškodnino za škodo brez tožbe, drugi pa ne. Izpostavijo tudi dejstvo,
da se je gradnja krške elektrarne začela za blanško, vendar so ureditve na območju Krškega
realizirane v večji meri kot na območju Blance.
Ana Vurnek pojasni, da se za ureditev večnamenskih poti iščejo skupne rešitve v okviru
imenovane skupine za primopredajo, ki jo vodi DRSV in katere člani so tudi zaposleni v
občinski upravi. Trenutno ni ustrezne pravne podlage, ki bi Infri d.o.o. omogočala gradnjo teh
poti, sodelujejo pa pri rešitvah. Pri ureditvi izven nivojskih prehodov je potrebno usklajevanje
med več investitorji in upravljavci. Glede tožbe krajanov v Obrtni coni Boštanj pove, da se
lastnik sam odloči za način rešitve problema, za več informacij pa lahko zainteresirani podajo
pisna vprašanja. Vse, kar bo podjetju s strani sodišča naloženo, bo tudi korektno izpolnjeno.
Razlike v izvedbi med HE Krško in HE Arto Blanca izhajajo tudi iz samega DLN, ki zahtevno
področje izven nivojskih prehodov pušča odprto. Doda, da občina dobro sodeluje s pristojnimi
službami tako, da se zadeva rešuje v okviru drugih projektov.
Župan: predlaga sprejem treh sklepov.
SKLEP 1:
Občinski svet je podal soglasje k novelaciji št. 2 Programa izvedbe infrastrukturnih
ureditev Hidroelektrarne Arto – Blanca.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je podal soglasje k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne,
državne in lokalne infrastrukture za izgradnjo Hidroelektrarne Krško.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

SKLEP 3:
Občinski svet Občine Sevnica zahteva od vlade Republike Slovenije, Ministrstva za
infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor ter od podjetja Infra d.o.o. realizacijo vseh
infrastrukturnih ureditev v sklopu DLN Blanca glede izgradnje Hidroelektrarne Arto –
Blanca, vključno z ureditvijo obvoznice Blanca in križanj cesta – železnica v skladu z
izdanimi odločbami Ministrstva za promet.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev podajo župan, Zvone Košmerl, direktor občinske uprave in mag. Vlasta
Marn, vodja Oddelka za finance:
Župan uvodoma pove, da je predlog proračuna oblikovan realno in odgovorno z upoštevanjem
danih izhodišč. Prihodki so ocenjeni realno, izhajajo iz podatkov Ministrstva za finance. Občina
mora izvajati zakonske naloge, ki bistveno vplivajo na življenje in delo ljudi in so osredotočene
na varstvo najmlajših, šolsko vzgojo, varstvo starejših in ranljivih skupin. Drugi del je
osredotočen na razvoj in kvaliteto bivanja, na omogočanje pogojev za gospodarsko rast, razvoj
kmetijstva in turizma kot tudi črpanje evropskih sredstev. Proračun pokriva tudi sofinanciranje
najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo in posodabljanje cestne mreže, ki je vsakič zelo
obsežen in najbolj spremljan program. V prihodnjem letu je še vedno velik obseg sredstev
namenjen objektom družbene infrastrukture, kamor sodijo predšolska, osnovnošolska in
športna infrastruktura, predvsem zaključek prenove bazena in zagotovitev dodatnih kapacitet
v vrtcu. Prav tako se nadaljuje z razvojem kadrov, čeprav ne predstavlja obvezne naloge
(štipendije, družbena infrastruktura). Ena izmed močnih gospodarskih vzpodbud za investitorje
je hitrejši oziroma tekoči sprejem prostorskih aktov, saj je zaostanek danes bistveno manjši.
Težišče proračuna se pomika v korist družbenih dejavnosti, subvencijam posameznikom
(šolski prevozi, cene vrtcev, varstvo starejših), kar je trend tako v Sloveniji kot tudi Evropi.
Slednje je zahtevno za izvajanje proračuna, saj prihodki ne sledijo potrebam. Na
infrastrukturnem delu zaključujemo projekte, ki dolgoročno ohranjajo konkurenčnost glede
prebivalstva, saj smo ena izmed občin, ki ohranja število priselitev in odselitev na približno
enakem nivoju. Zaradi vsega navedenega je v predlogu proračuna relativno malo prostora za
spremembe. Cilj je večletne projekte zaključiti, projektom, pri katerih so predvideni dodatni
razpisni viri, pa je smiselno slediti. Direktor občinske uprave doda, da je predlog finančno
vzdržen in zagotavlja redno izvajanje vseh nalog, pri čemer se ohranjajo pridobljene pravice.
V nadaljevanju podrobneje predstavi prihodke in odhodke vseh oddelkov občinske uprave.
Vodja Oddelka za finance doda, da je v predlogu upoštevana trenutno veljavna višina
povprečnine, ki ne zadostuje za kritje vseh zakonskih nalog. Predvidenih je 17,4 mio evrov
prihodkov in 17,7 mio evrov odhodkov ter najem kredita za slab milijon evrov. Poziva h
konstruktivnim predlogom in k sprejemu odloka o proračunu na decembrski seji.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Povše, Janez Šerjak, Darja Pompe, Božidar Beci, Rok Petančič, Ivan Orešnik, Miran
Grubenšek, Tanja Novšak, Marjan Ločičnik, Danica Kramžar, Janez Kukec, Franc Pipan, Rado
Kostrevc, Stanislava Žičkar, Gregor Korene, Aleš Mrgole, Matej Imperl, Božidar Groboljšek,
Tomaž Lisec
Povzetek razprave:

V razpravi so bili podani naslednji predlogi oziroma pripombe:
-

strateško-razvojna usmeritev Občine Sevnica
opredeliti kreditni potencial občine
3. razvojna os: cestna infrastruktura in razvoj gospodarstva
postavka splošne proračunske rezervacije
državne infrastrukturne ureditve
infrastrukturne ureditve na podeželju in zagotavljanje enakomernega razvoja za vsa
območja občine Sevnica
črpanje kohezijskih sredstev zdajšnjega programskega obdobja
spodbude gospodarstvu v občini Sevnica
slediti dogovorom iz NRP
načrtovanje nakupa zemljišč na območju Industrijske cone Sevnica
trenutno število odprtih pobud za spremembo prostorskih aktov OPN in OPPN
natančna opredelitev lokacije novih večstanovanjskih objektov v OPPN
urediti vodovod in čistilno napravo Loka
projekt »Hidravlične izboljšave v Sevnici« - dodatna pojasnila
urediti čistilne naprave v Krmelju, Šentjanžu in Tržišču
urediti vodovod v Šentjanžu
izdelati projektno dokumentacijo za kanalizacijo Blanca, Kladje nad Blanco
subvencioniranje gradnje malih čistilnih naprav
izgradnja mostu Breg čez Podvinski potok in pločnikov Breg - Železniška postaja Breg
izgradnja mostu čez Hinje
urejanje vodotokov na območju Metnega vrha, nevarnost plazov
ureditev nivojskih železniških prehodov Blanca-Sevnica in nadvoz Blanca
ureditev varnega dostopa do Osnovne šole Blanca z odkupom zemljišča za novo cesto,
izdelavo projekta na cesto in dostop na državno cesto, gradnja nove ceste in dela
krožišča
preplastitev regionalne ceste Blanca – Brezovo R3-679
sistem vzdrževanja občinskih cest in pobude za urejanje posameznih odsekov
vzdrževanje gozdnih poti in pristojnosti Zavoda za gozdove
ureditev kolesarske steze Krmelj–Šentjanž, možnost povezave vasi Škovec
ureditev povezovalne poti Boštanj–Log–Radna
ureditve na območju Pijavic – pločniki in javna razsvetljava
ureditev središča Tržišča in ureditev parkirišča pri Osnovni šoli Tržišče
ureditev parkirišča v starem delu Sevnice nasproti Vrtače
ureditev Prvomajske ulice v Sevnici
umestitev ureditve okolice šole v Šentjanžu in projekt izgradnje ceste Šentjanž–Glino
pojasniti oblikovanje razpisa za prevoz osnovnošolskih otrok v občini Sevnica
povišati proračunska sredstva za šport
ureditev Športnega parka Krmelj
ureditev atletske steze in zunanjega fitnesa v Tržišču
ureditev kulturne dvorane v Sevnici
zagotoviti stanovanja za mlade družine
urediti nefunkcionalne stanovanjske zgradbe v Krmelju
pojasniti znižanje proračunskih sredstev, ki so namenjena financiranju delovanja
krajevnih skupnosti
ohranjanje nepremične kulturne dediščine in Knjižnica Sevnica, Izposojevališče Krmelj
postavitev turistično-usmerjevalnih tabel na Razborju
v proračun umestiti ločeno postavko za participativni proračun

Župan: predlaga sprejem sklepa.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2020 z naslednjimi
predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2020 in pri predlogu Načrta razvojnih programov:
strateško-razvojna usmeritev Občine Sevnica
opredeliti kreditni potencial občine
3. razvojna os: cestna infrastruktura in razvoj gospodarstva
postavka splošne proračunske rezervacije
državne infrastrukturne ureditve
infrastrukturne ureditve na podeželju in zagotavljanje enakomernega razvoja za vsa
območja občine Sevnica
črpanje kohezijskih sredstev zdajšnjega programskega obdobja
spodbude gospodarstvu v občini Sevnica
slediti dogovorom iz NRP
načrtovanje nakupa zemljišč na območju Industrijske cone Sevnica
trenutno število odprtih pobud za spremembo prostorskih aktov OPN in OPPN
natančna opredelitev lokacije novih večstanovanjskih objektov v OPPN
urediti vodovod in čistilno napravo Loka
projekt »Hidravlične izboljšave v Sevnici« - dodatna pojasnila
urediti čistilne naprave v Krmelju, Šentjanžu in Tržišču
urediti vodovod v Šentjanžu
izdelati projektno dokumentacijo za kanalizacijo Blanca, Kladje nad Blanco
subvencioniranje gradnje malih čistilnih naprav
izgradnja mostu Breg čez Podvinski potok in pločnikov Breg - Železniška postaja Breg
izgradnja mostu čez Hinje
urejanje vodotokov na območju Metnega vrha, nevarnost plazov
ureditev nivojskih železniških prehodov Blanca-Sevnica in nadvoz Blanca
ureditev varnega dostopa do Osnovne šole Blanca z odkupom zemljišča za novo cesto,
izdelavo projekta na cesto in dostop na državno cesto, gradnja nove ceste in dela krožišča
preplastitev regionalne ceste Blanca – Brezovo R3-679
sistem vzdrževanja občinskih cest in pobude za urejanje posameznih odsekov
vzdrževanje gozdnih poti in pristojnosti Zavoda za gozdove
ureditev kolesarske steze Krmelj–Šentjanž, možnost povezave vasi Škovec
ureditev povezovalne poti Boštanj–Log–Radna
ureditve na območju Pijavic – pločniki in javna razsvetljava
ureditev središča Tržišča in ureditev parkirišča pri Osnovni šoli Tržišče
ureditev parkirišča v starem delu Sevnice nasproti Vrtače
ureditev Prvomajske ulice v Sevnici
umestitev ureditve okolice šole v Šentjanžu in projekt izgradnje ceste Šentjanž–Glino
pojasniti oblikovanje razpisa za prevoz osnovnošolskih otrok v občini Sevnica
povišati proračunska sredstva za šport
ureditev Športnega parka Krmelj
ureditev atletske steze in zunanjega fitnesa v Tržišču
ureditev kulturne dvorane v Sevnici
zagotoviti stanovanja za mlade družine
urediti nefunkcionalne stanovanjske zgradbe v Krmelju
pojasniti znižanje proračunskih sredstev, ki so namenjena financiranju delovanja krajevnih
skupnosti
ohranjanje nepremične kulturne dediščine in Knjižnica Sevnica, Izposojevališče Krmelj
postavitev turistično-usmerjevalnih tabel na Razborju
v proračun umestiti ločeno postavko za participativni proračun
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2019
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
V dopolnitvi št. 4 predlagamo nakup nepremičnin na območju občine, ki v naravi predstavljajo
odseke občinskih cest. Dopolnitev načrta razpolaganja pa se nanaša na nepremičnine, ki jih
Občina Sevnica ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. Predvidena je prodaja nepremičnin v
k.o. Goveji Dol in k.o. Boštanj, ki jih interesenti za odkup potrebujejo zaradi zaokrožitve lastnih
zemljišč in za izvajanje poslovne dejavnosti. Nepremičnini v k.o. Sevnica in k.o. Žigrski Vrh pa
v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče stanovanjskih objektov.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Parcele v k.o. Boštanj ležijo v Poslovni coni Dolenji Boštanj in so po namenski rabi opredeljene
v osrednjem območju centralnih dejavnosti. Vlogo za odkup sta podali stranki, ki navedena
zemljišča potrebujeta za izvajanje poslovne dejavnosti. Parcela v k.o. Žigrski Vrh je nastala v
okviru odmere odseka občinske kategorizirane ceste po dejanskem poteku in v naravi
predstavlja funkcionalno zemljišče stanovanjskega objekta. Parcela bo predmet menjave, tako
da Občina Sevnica pridobi v last parcele, ki v naravi predstavljajo cesto, lastnik objekta pa
parcelo, ki jo dejansko uporablja. Glede na to, da nepremičnine ne služijo več namenu, zaradi
katerega je bil dodeljen status javnega dobra, saj so potrebne za izvajanje in razvijanje
poslovnih dejavnosti ter zemljiškoknjižno ureditev parcel, ki so v zasebni rabi, je smiselno
status javnega dobra ukiniti.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc.
št. 1032/16, 1032/17, 1032/18, 1032/42, 1032/43, 1032/46, 1032/49, 1032/52, vse k.o. 1381
Boštanj in parc. št. 1650/5, k.o. 1373 Žigrski Vrh ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Vzpostavitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Nepremičnine, na katerih se vzpostavlja status javnega dobra, v naravi predstavljajo del
infrastrukturnega koridorja na območju stanovanjske soseske Boštanj – Sv. Križ. Po koridorju
poteka dostopna cesta do posameznih gradbenih parcel ter javno vodovodno in kanalizacijsko
omrežje. Glede na to, da navedene nepremičnine služijo javni oziroma splošni rabi, je pri njih
smiselno vzpostaviti status javnega dobra lokalnega pomena. Vzpostavitev statusa javnega
dobra lokalnega pomena za investitorje oziroma stranke v postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja na tem območju predstavlja poenostavitev postopka in zmanjšanje stroškov, saj
zaradi neposrednega dostopa posameznega objekta do javne poti, pridobitev služnostne
pravice ne bo več potrebna. Po končni ureditvi medsebojnih lastniških razmerij bo status
javnega dobra vzpostavljen tudi na preostalem delu infrastrukturnega koridorja na območju
veljave OPPN Boštanj – Sv. Križ.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
lokalnega pomena za parc. št. 300/15, 303/15, 304/10 in 304/13, vse k.o. 1381 Boštanj.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Uvodno obrazložitev poda župan:
Župan pove, da so odgovori na vprašanja in pobude zapisani v gradivu.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak
- opozori na težave pri uporabi igrišča na Drožanjski ulici, saj v času, ki ni urejen z
urnikom, odrasli uporabniki onemogočajo uporabo igrišča otrokom

Marjan Ločičnik
- zanima ga, v kateri fazi je izvedba prehoda za pešce na državni cesti v Dolnjem
Brezovem
- opozori na slabo stanje lokalne ceste Blanca – Poklek, po kateri se dnevno pelje večje
število tovornih vozil, ki se jim osebna vozila umikajo na uničene bankine; sanacija dela
te ceste je v NRP-ju, ni pa v predlogu proračuna za 2020
Rok Petančič
- predlaga, da se razmisli o uvedbi digitalnih postopkov prijav na javne razpise in
digitalnem poročanju o izvedbi sofinanciranih programov z namenom poenostavitve
postopkov
- predlaga, da se subvencionira nakup opreme ali promocija dejavnosti obrtnikom in
mladim podjetnikom predvsem v starem mestnem jedru in območjih, kjer obstaja javni
interes, da se poslovne dejavnosti ohranjajo in razvijajo
- predlaga, da se s strani neodvisnega izvajalca izvaja redni (tudi nenapovedani)
monitoring kakovosti zraka v Sevnici in o rezultatih obvešča javnost
- predlaga, da se občane informira o lokaciji in delovnem času Pisarne finančnega urada
v Sevnici
Vincenc Knez
- zanima ga, v kateri fazi je postopek kategorizacije cest
Franc Pipan
- pohvali Občino Sevnica in KŠTM za uvrstitev Sevnice med 100 najbolj trajnostnih
destinacij na svetu
- predlaga, da predstavniki ustanovitelja, ki so člani svetov zavodov, pozovejo vodstvo k
nakupu hrane pri lokalnih dobaviteljih, prav tako bi lahko imeli prednost pri izvajanju
obrtniških del lokalni izvajalci
- zanima ga, ali obstaja kakšna humanitarna organizacija, ki bi v trgovinah izdelke pred
potekom roka uporabe zbrala in razdelila socialno ogroženim, v kolikor je ni, bi to lahko
izvajal center za socialno delo
Gregor Korene
- zanima ga, kaj je s postavitvijo ogledala na križišču Blanca – Kladje
- predlaga, da se od SŽ d.o.o. zahteva še ureditev nivojskega prehoda na Dolnjem
Brezovem
- prebivalci Kladja opozarjajo na nepravilno delovanje svetilk javne razsvetljave
(utripanje)
- zanima ga, ali so objekti na Orehovem (od hišne št. 80 oziroma Avto odpada Prah
dalje), lahko priključeni na delujoče kanalizacijsko omrežje.
Aleš Mrgole
- zanima ga, koliko stane izgradnja avtobusnega postajališča
- zanima ga, kaj bo občina naredila glede sanacije železniške postaje v Jelovcu, ki je
bila ob močnem deževju poplavljena
- predlaga, da se na parkirišču pred ZD Sevnica označijo parkirni prostori za voznike z
otroki po zgledu parkirišč za invalide oziroma kot je to urejeno v nakupovalnih centrih
Rado Kostrevc
- zanima ga, ali bo JP Komunala d.o.o. v naslednjem letu poleg izvajanja pokopališke
dejavnosti prevzela tudi urejanje infrastrukture ob cerkvi v Gabrijelah; predlaga, da se
označijo parkirni prostori na obstoječem parkirišču, kot dolgoročno rešitev pa predlaga
odkup zemljišča pod cerkvijo za ureditev dodatnega parkirišča
- pridružuje se pobudi Tomaža Lisca glede problematike stališča Radna in predlaga
ustrezno rešitev

Matej Imperl
- zanima ga, ali sta do pomoči ob rojstvu novorojenčka upravičena tudi starša, ki nista
oba občana naše občine ter kako je v primeru mater samohranilk
Tomaž Lisec
- zanima ga, koliko je trenutno pobud za spremembo OPPN
- predlaga, da se problematika Strelišča Radna obravnava na eni izmed prihodnjih sej,
v kolikor ne bo prišlo do izboljšanja stanja, saj kljub večkratnim pozivom krajanov,
svetnikov in medijev ni sprememb v delovanju
- pridružuje se pobudi Roka Petančiča glede izvajanja (nenapovedanih) meritev
kvalitete zraka in takojšnjega obveščanja občanov, v kolikor pride do izpusta
Božidar Beci
- meni, da je Občina Sevnica zgleden primer glede oskrbe vrtcev in šol z lokalno
pridelano hrano, saj je zakonski prag glede dobave lokalne hrane izkoriščen
maksimalno, v domovih za starejše pa je stanje slabše
- predlaga, da se na eno prihodnjih sej uvrsti razprava glede 3. razvojne osi, da se
uskladijo mnenja na lokalnem nivoju in vrši skupni pritisk na državo glede povezave z
avtocestnim križem
Stanislava Žičkar
- predlaga, da se po končanju del pri železniški postaji v Sevnici uredi modra cona na
parkirišču na Kvedrovi, prav tako pri vhodu v oba vrtca v Sevnici
- zanima jo, kdaj se bodo začela dela v okviru sanacije ceste v Lončarjevem Dolu
Janez Šerjak
- zanima ga, čigavi so parkirni prostori na Kvedrovi in kdo ureja to območje
Darja Pompe
- predlaga, da Občina Sevnica poda obrazložitev zadeve z Moniko Grmovšek

Ad 12
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

