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ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 29.5.2019, 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, Rado Kostrevc, Danica Kramžar, Janez
Kukec, Tomaž Lisec, Marjan Ločičnik, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Rok Petančič,
Darja Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani občinskega sveta: Franc Pipan
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
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
- Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
Poročevalci:
Danica Božič, pomočnica v. d. direktorice CSD Posavje, Enota Sevnica k 3. t.d.r.
Milena Lukić, Demida arhitektura d.o.o. k 4.t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
- Smilja Radi – Posavski obzornik
- Martin Luzar – Dolenjski list
- Vernesa Sadulai s snemalcem, Ansat TV
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: pozdravi vse prisotne in odpre 7. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 7. redne seje
Župan: ob začetku seje je prisotnih 23 članov sveta. Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata 4. in 6. točka dnevnega reda: predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah

Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator in predlog
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019.
Župan: odpre razpravo
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem dnevnega reda.
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.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 7. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje občinskega sveta z dne
24.4.2019
3. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene navedene storitve
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za poslovno cono Boštanj – TC Mercator – skrajšani postopek
5. Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica –
prva obravnava
6. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019 – skrajšani
postopek
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – prva obravnava
8. Predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Laško
9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
11. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
6. redne seje občinskega sveta z dne 24.4.2019
Župan: odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: predlaga potrditev zapisnika 6. redne seje.
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.

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 sprejem potrditev pregleda sklepov 6. redne seje.
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.
Ad 3
Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene navedene storitve
Uvodno obrazložitev podajo Danica Božič, pomočnica v. d. direktorice CSD Posavje, Enota
Sevnica, Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in Rado Kostrevc, predsednik
Odbora za družbene dejavnosti:
Božičeva pove, da je pomoč družini na domu socialnovarstvena storitev namenjena osebam,
ki se zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti ne morejo oskrbovati sami. Z izvajanjem storitve
se vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu. Predlog cene storitve
pomoč družini na domu se oblikuje na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev. Na območju občine Sevnica storitev opravlja 11 socialnih
oskrbovank, od katerih vsaka oskrbuje več kot 5 uporabnikov. Vsak uporabnik pomeni 110 ur
efektivnega dela na mesec. Vzrok povečanja cen so spremembe plačnega sistema, upokojitve
zaposlenih ipd. V nadaljevanju predstavi gradivo k točki. Sešlarjeva doda, da gre za storitev,
ki narašča po številu uporabnikov, posledično tudi višina proračunskih sredstev za ta namen.
Cena storitve je tisti del stroškov, ki jih plača uporabnik, subvencija pa je del stroškov, ki se
pokriva iz proračuna. Povprečna cena storitve v Sloveniji znaša 17,19 EUR, v Sevnici pa 19,07
EUR. Razlog so višji manipulativni stroški zaradi redke poseljenosti. Predstavi postopek
izračuna cene in doda, da povišanje cene bremeni proračun, cena za uporabnika pa ostane
nespremenjena. Rado Kostrevc predstavi stališče Odbora za družbene dejavnosti, ki
občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k predlaganim cenam storitve.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Gregor Korene, ki opozori na pravilno uporabo veznika (in namesto ali)
v zadnjem odstavku predlaganega sklepa.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
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.
Ad 4
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za poslovno cono Boštanj – TC Mercator – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podajo Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor, Milena Lukić,
Demida arhitektura d.o.o. in Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Roman Perčič pove, da je Občina Sevnica septembra 2018 na pobudo investitorja Trbovc
d.o.o. začela s postopkom priprave drugih sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem
načrtu, ki velja za območje poslovne cone Boštanj – TC Mercator. Izvedeni so bili vsi potrebni
postopki za spremembo odloka (pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora, izvedena javna
razgrnitev). Glede na to, da se javne obravnave ni udeležil nihče od zainteresirane javnosti in
da h gradivu v času javne razgrnitve ni bila podana nobena pripomba ali predlog, je izdelovalec
s postopkom priprave nadaljeval. Lukićeva, predstavnica izdelovalca dokumentacije Demida
d.o.o., pojasni, da je sprememba odloka potrebna zaradi velikosti objekta, saj gre za gradnjo
večjega objekta, ki bo služil izvajanju trgovsko proizvodne in skladišče dejavnosti investitorja.
V nadaljevanju predstavi vizualizacijo območja, ki je predmet spremembe. Predsednik Odbora
za okolje in prostor predstavi stališče odbora, 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica –
prva obravnava
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in župan:

Nov odlok se sprejema zaradi sprememb zakonodaje na področjih delovanja MI-SPO v zadnjih
letih ter priporočil Službe za lokalno samoupravo, na podlagi katerih je potrebno zaradi
spremembe načina sofinanciranja skupnih občinskih uprav odloke uskladiti do konca leta
2019. Vse določbe iz dogovorov med občinami je potrebno vnesti v besedilo odloka, saj
dogovorov o medsebojnih odnosih po novi ureditvi ne bo več. Iz predloga odloka, katerega
besedilo je usklajeno med vsemi občinami ustanoviteljicami, so izvzeta določila o sistemizaciji,
določila o delovnem področju in pogojih za zasedbo posameznih delovnih mest v okviru
organa, saj so navedene zadeve urejene v področni zakonodaji. Vse ostale določbe obeh
aktov, tako obstoječega odloka kot tudi dogovora, pa so ustrezno združene in vključene v
besedilo novega odloka. Občina Sevnica je prva od občin ustanoviteljic, ki na seji občinskega
sveta obravnava predlog odloka. Župan doda, da gre pri predlogu odloka za obsežno
usklajevanje med vsemi občinami ustanoviteljicami. Dogovorjeno je, da se besedilo v prvi
obravnavi v enaki obliki obravnava na vseh občinskih svetih, čeprav ne gre za vsebinske
spremembe v delovanju organa.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem odloka v prvi obravnavi.
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.

Ad 6
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019
– skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podajo župan, direktor občinske uprave, Ivan Orešnik, predsednik
Odbora za finance in proračun, Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor in Rado
Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Župan pove, da rebalans proračuna predstavlja orodje za usklajevanje nalog, ki sledijo
dinamiki virov in izvajanju projektov. Glavni vzrok za rebalans A je javni razpis za sofinanciranje
nakupa reševalnega vozila, ki zahteva uskladitev proračuna z načrtom razvojnih programov.
V predlog so vključene tudi uskladitve na drugih postavkah, kot primer: priprava projektne
dokumentacije za projekte, ki bodo aktualni v prihodnjem obdobju, nabava e-vozila preko
javnega razpisa. Rebalans ni obsežen, višina proračuna z rebalansom se zvišuje za dobrih
230 tisoč evrov, upošteva trenutna dejstva in ne spreminja ciljev sprejetega proračuna, temveč
jih dopolnjuje. Direktor občinske uprave doda, da gre za uskladitev najnujnejših zadev ter
razporeditve znotraj oddelkov zaradi spremenjenih potreb. V nadaljevanju podrobneje
predstavi posamezne spremembe postavk, ki bodo omogočile operativno delovanje občinske
uprave, pri čemer izpostavi začetek projektiranja dveh kolesarskih povezav, in sicer Krmelj–
Tržišče in Boštanj–Sevnica, OPPN Studenec – vzhod ter nakup reševalnega vozila za
Zdravstveni dom Sevnica. Predsedniki odborov podajo stališča, ki so jih sprejeli na sejah
posameznih odborov ter občinskemu svetu predlagajo, da se rebalans A proračuna sprejme
po skrajšanem postopku.
Župan: odpre razpravo.

Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem odloka o rebalansu.
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.
Ad 7
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – prva obravnava
Uvodno obrazložitev podajo župan, direktor občinske uprave, Alenka Mirt, vodja Splošne
službe in Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč je v uporabi že dalj časa, v letu 2003 je bila
sprejeta zadnja vsebinska sprememba, sledile so manjše uskladitve zaradi sprememb
zakonodaje. V zadnjih letih so se prostorske evidence izboljšale do te mere, da predstavljajo
dober vir informacij za obračun nadomestila, prav tako se od leta 2012, ko je bil sprejet OPN,
tekoče spremljajo tudi potrebe glede zazidalnih površin, kar je bistveno, da se lahko NUSZ
odmerja tudi na nezazidanih stavbnih zemljiščih. Pomembno je, da je obremenitev sorazmerna
in pravična. Spremembam zakonodaje so občine zelo različno sledile zaradi predvidenega
sprejetja zakona o davku na nepremičnine. Predlog odloka ne spreminja vrednosti točke in ne
spreminja obremenitve za objekte, za katere se že obračunava nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča. Po novem bodo v obračunu upoštevani tudi pomožni kmetijski objekti in
neobjekti (šotori) ter nezazidana stavbna zemljišča, kjer je sprejet OPPN, kar naj bi
vzpodbudilo promet nezazidanih stavbnih zemljišč. Direktor doda, da so v predlog vključena
vsa sistemska priporočila ministrstva in zakonske določbe, zato so črtane določene oprostitve,
ki zakonsko niso dopustne. Podatki za izračun nadomestila se bodo pridobivali iz registra
nepremičnin oziroma iz drugih uradnih evidenc. Alenka Mirt podrobneje predstavi spremembe
posameznih členov odloka, ki so usklajena s priporočili ministrstva: odprava oprostitev, ki
nimajo zakonske podlage, odpravo nesorazmerij in neutemeljenih obremenitev, zajem vseh
stavbnih zemljišč, ki izpolnjujejo pogoj komunalne opremljenosti, dosledno upoštevanje
navodil ministrstev, zagotovitev transparentnosti podatkov za odmero, uporaba identifikatorjev
nepremičnin pri pripravi podatkov za izračun, opredelitev občine do pritožbenih navedb v
okviru davčnega postopka. Med ključnimi spremembami pa je tudi plačilo nadomestila za vsa
stavbna zemljišča oz. za vse evidentirane objekte glede na dejansko rabo objekta in lego
zemljišča, uvrstitev naselja Boštanj v I. kategorijo (k naselju Sevnica), pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc, ki se usklajujejo na geodetski upravi, o oprostitvah kot prvostopenjski organ
odloča občinska uprava ter druga postopkovna določila. V nadaljevanju predstavi primerjalne
izračune za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče.
Franc Povše predstavi stališče Odbora za okolje in prostor, ki občinskemu svetu predlaga, da
v prvi obravnavi sprejme predlagani odlok.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Tomaž Lisec, Božidar Beci, Brigita Karlovšek, Gorazd Zupanc, Ivan Orešnik, Franc Povše,
Janez Šerjak, Marjan Ločičnik, Gregor Korene

Povzetek razprave:
Člani sveta podpirajo uvedbo nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, saj bi se lahko
prodaja teh zemljišč nekoliko sprostila. Zanima jih, za koliko parcel oziroma lastnikov v naseljih
Boštanj, Dolenji Boštanj in Radna bo odlok prinesel spremembe ter zakaj občina glede na
priporočila ministrstva iz leta 2016, ni prej začela s spremembo odloka. Izrazijo nestrinjanje z
uvrstitvijo Boštanja v prvo kategorijo, ker komunalna infrastruktura ni urejena tako kot v
Sevnici. Izpostavljeno je slabo stanje cest, slaba kvaliteta zraka zaradi sevniške industrije,
slaba kanalizacijska in vodovodna infrastruktura. Prav tako je na poslovnem delu Sv. Križa
glede na obstoječo komunalno opremljenost nadomestilo previsoko in je zato interes
investitorjev vprašljiv. Predlog odloka pomeni večjo obremenitev za kmetije, ki imajo večje
število gospodarskih poslopij in pomožnih objektov, prav tako je to dodatno breme za
višjeležeče kmetije, ki so tik pred opustitvijo, zato predlagajo znižanje faktorja za kmetijske
objekte. Zanima jih, kaj pri kmetijskih objektih pomeni komunalna ureditev (ali gre za dostop
do ceste). Opozorijo tudi na kozolce, katerih večina je že v fazi propadanja. Za nefunkcionalne
kmetijske objekte, ki niso vzdrževani in kvarijo izgled kraja, predlagajo uvedbo nadomestila.
Zanima jih, koliko je območij, kjer veljajo OPPN-ji ter predlagajo, da se nadomestilo uvede tudi
za nezazidana stavbna zemljišča, kjer OPPN še ni sprejet, saj so tudi ta zemljišča zanimiva za
gradnjo. Za lažjo predstavo, kaj sprememba odloka pomeni nominalno, predlagajo, da se
pripravijo informativni izračuni. V predlogu odloka je manj oprostitev, uvedena pa je nova, in
sicer so plačila nadomestila za pet let oproščeni novo naseljeni objekti. Glede na to, da se za
te objekte zahteva pridobitev uporabnega dovoljenja predlagajo, da se uvede avtomatizem, po
katerem občina po pridobitvi ustreznih podatkov nadomestila za novozgrajene objekte pet let
ne obračunava.
Na vprašanja oziroma predloge članov sveta pojasnila podajo župan, direktor občinske uprave
ter Alenka Mirt:
Podlaga za sprejem odloka je državna zakonodaja, na katero nimamo vpliva, spremembe
odloka iz leta 2017 pa niso bile zadostne. Pri obremenjevanju kmetijskih objektov so
upoštevani veliki objekti, ki jih večina kmetij nima, težko pa je razmejiti kmetijske objekte na
kmetijah od pomožnih objektov ob stanovanjskih hišah. Za objekte, ki so bili že po sedaj
veljavnem odloku obdavčeni, ne bo sprememb. Če kmetijski objekti, tudi kozolci, niso
evidentirani, tudi niso predmet nadomestila (evidentirani so le toplarji). Register nepremičnin
vodi GURS. V zadnjih letih so bili vložki v razvoj infrastrukture v Boštanju in drugih naselij po
celotni občini, intenzivni, čeprav njihov vir niso bili prihodki iz naslova nadomestila. Uvrstitev v
I. kategorijo zajema le naselji Boštanj in Dolenji Boštanj. S podatki za izračun trenutno ne
razpolagamo, v gradivu so navedeni izračuni za povprečno velikost objektov, bodo pa po
spremembi odloka pridobljeni podatki iz REN-a, informativni izračuni objavljeni na spletu, tako
da bo lahko vsak lastnik preveril podatke in jih uskladil z evidenco. V občini je trenutno osem
aktivnih OPPN-jev, od leta 2012 s spremembami OPN-ja sledimo aktualnim potrebam prostora
ter aktivni politiki in prometu zemljišč, ki je v zadnjem obdobju intenzivnejši. Leta 2017 se je v
odlok vneslo zaračunavanje nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, vendar se določba
ni izvajala. V prihodnjem letu se bo začelo z območji, ki so že zazidljiva in je mogoče pridobiti
gradbeno dovoljenje, sledi postopna uvedba vseh nezazidanih zemljišč. Glede oprostitev je
pojasnjeno, da občina od trenutka, ko lastnik evidentira nov stanovanjski objekt, razpolaga s
podatki in zaračuna nadomestilo. Lastnik po evidentiranju objekta odda vlogo za petletno
oprostitev, na podlagi katere občina izda odločbo. Oprostitev brez vloge ni mogoča, saj občina
za odločanje o oprostitvi nima pravne podlage. Zavezanci, ki uveljavljajo oprostitve iz naslova
socialnih kategorij, pa morajo vlogo podati vsako leto.
Župan: predlaga sprejem odloka v prvi obravnavi.

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
- uvesti nadomestilo za kmetijska poslopja, ki niso funkcionalna in kvarijo izgled
kraja.
Izid glasovanja: 20 za 4 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Laško
Uvodno obrazložitev podata Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor ter Franc
Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila predlog poteka meja občin glede na meje
v zemljiškem katastru in občine pozvala, da meje medsebojno uskladijo. Občina Sevnica se je
glede spornih mejnih vprašanj že uskladila z Občino Radeče in Občino Škocjan, pred nami je
uskladitev z Občino Laško, katere občinski svet je predlog sprememb mej že sprejel. Gradivo
je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, ki občinskemu svetu predlaga, da sprejme
predlog sprememb občinskih mej.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala:
Matej Imperl in Božidar Beci
Povzetek razprave:
Člana sveta zanima, ali gre za eno ali več parcel ter ali je to sprememba za lastnika zemljišč.
Roman Perčič in župan pojasnita, da gre za več parcel v lasti ene osebe, za katero potek meje
ne pomeni spremembe. Meje se definirajo v delu, kjer so nejasne. Območje pri parkirišču
ostaja nespremenjeno, travnate površine pa ostanejo na območju Sevnice.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
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 je sprejet.

Ad 9
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
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.
Ad 10
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan in Tomaž Lisec
- pisno podana vprašanja glede strelišča Radna (priloga 1)
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
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)

Ad 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.
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

