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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2020
Datum: 16. 12. 2020
ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 18. 11. 2020, s pričetkom ob 15:30
v dvorani TVD Partizan Boštanj
Prisotni člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec,
Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak,
Danica Kramžar, Darja Pompe, Marjan Ločičnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Povše,
Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani občinskega sveta:
Franc Pipan, Tomaž Lisec in Janez Kukec.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. Zaradi trenutnih razmer se lista prisotnosti ni
podpisovala fizično, temveč se je prisotnost posameznega člana občinskega sveta ugotovila
na podlagi osebnega znanstva.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
-

Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe
Neža Nemec, višja svetovalka Splošne službe

Prisotni predstavniki medijev:
-

Smilja Radi, Posavski obzornik
Pavel Perc, Dolenjski list
Robert Sajovec, TV Vaš kanal

Ostali prisotni:
-

Matej Maver, tehnična podpora
Iztok Felicijan, tehnična podpora

Župan prične 19. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 17 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Seja je bila sklicana skladno z vsemi predpisi, saj gre za redno delo lokalne skupnosti, ob
upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov. Predlaga dnevni red, kakršen je bil naveden v
vabilu.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

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.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21. 10.
2020
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Sevnica – skrajšani postopek
4. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021
5. Predlog dodatnega sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem
sodišču v Krškem
6. Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2020
7. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Razno
1.
2.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje
občinskega sveta z dne 21. 10. 2020
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
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.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so
bili sprejeti, zapisani so v gradivu. Posredovani so bili ustreznim organom in službam. Gradivu
so priloženi odgovori na vprašanja članov občinskega sveta.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
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.

Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki
in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podata župan Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone
Košmerl. Povzetek:
V letu 2019 je bil objavljen Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, ki se
je pričel uporabljati v začetku letošnjega leta. To leto je bilo na področju pokopališke dejavnosti
zastavljeno na novo, potrebna so bila številna usklajevanja. Ob prenosu dejavnosti na
Komunalo d.o.o. Sevnica je prišlo do nekaterih neusklajenosti, ki jih je potrebno urediti s
predlaganim odlokom.
Zato je občinska uprava v sodelovanju s Komunalo d.o.o. Sevnica pripravila predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, ki
je v pretežnem delu bolj tehnične in nomotehnične narave in prinaša uskladitev splošnega akta
z izvajanimi dejavnostmi.
Ključni cilj tega predloga odloka je skladno s predpisi zagotoviti enovito in celovito izvajanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Sevnica. Odlok zajema predpisano zagotavljanje
pietete pokojnikov, zdravstvene in higienske predpise ob raztrosu, prosto izbiro izvajalcev
pogrebnih storitev, enakopravno obravnavo izvajalcev pogrebnih storitev, predpisano velikost
oziroma usklajeno, enotno širino (standardno velikost) grobov in ureditev žarnih zidov z
gradbenimi načrti.
Poleg več uskladitev tehnične narave med vsebinskimi spremembami Odlok določa jasne
podrobnejše pogoje za pokop umrlega izven pokopališča ali raztrositev pepela umrlega iz žare
na določenem kraju izven pokopališča. Finančnih posledic ta odlok nima.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Danica Kramžar, Franc Povše in Rok Petančič.

Povzetek razprave
Potrebno je preveriti, ali so ustrezno in celovito navedena vsa območja oziroma vsi kraji. Pri
opredelitvi dimenzij grobov naj se navede, da se to nanaša na nove grobove, in ne na že
obstoječe. Cene naj bodo fiksne, brez dražitev. Izpostavljeno je tudi eno od mnenj, da pokop
izven pokopališča ni dostojen. Med tehničnimi popravki je potrebno jasno opredeliti, da odlok
ne bo imel finančnih posledic.
S strani občinske uprave je izpostavljeno, da cene grobnin določa občinski svet, in ne
upravljalec ali izvajalec pokopališke dejavnosti.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021
Uvodno obrazložitev podajo župan Srečko Ocvirk, direktor občinske uprave Zvone Košmerl,
vodja Oddelka za finance mag. Vlasta Marn. Povzetek predstavitev:
Pri oblikovanju proračuna je Občina Sevnica izhajala iz več izhodiščnih točk, oprtih na
zakonodajni in proračunski okvir Republike Slovenije, ob upoštevanju predlagane izračunane
višine povprečnine in spremembe virov pri izvajanju obveznih nalog lokalnih skupnosti. Več bo
investicijskih sredstev, napovedan je zakon o finančni razbremenitvi občin. To je signal, da so
občine postale državni partner, in da se za lokalno raven namenja večji delež sredstev, kar je
skladno z delovanjem Evropske unije. S tem se bodo lažje realizirali mnogi načrtovani občinski
projekti, vključno s pridobivanjem sredstev Evropske unije.
Predvidena višina proračuna znaša 20,3 milijona evrov. Višina povprečnine znaša 628,20
evrov, za kar je že podpisan sporazum med združenji občin in Vlado Republike Slovenije. Iz
naslova 21. člena ZFO-1a je v proračunu predvidenih 370.727,58 evrov kot brezobrestni kredit
iz državnega proračuna, 741.456,22 evrov pa kot nepovratni del. Predvidena sredstva iz
naslova EU razpisov so v višini 1.767.583,19 evrov.
Višja sredstva zahtevajo natančno načrtovanje porabe. Ta je usmerjena v izpolnjevanje
zakonodajnega okvirja in uresničevanje razvojnih potreb v največji meri. Razvojne prioritete so
bile opredeljene skozi razprave v preteklem obdobju, skozi številne sprejete strategije in v
okviru pobud.
Cilj je bil predlagati finančno vzdržen proračun z bolj ambicioznim investicijskim načrtom.
Predstavljeni dokument po oceni občinske uprave vsebuje zadostna sredstva za realizacijo.
Covid-kriza na finančni ovir proračuna nima bistvenega vpliva in tudi za prihodnje leto ni
predvidena kot izredno stanje.
Največji delež proračuna je namenjen Oddelku za družbene dejavnosti – šolski in predšolski
vzgoji ter skrbi za starejše. V teku oziroma v razvoju je več projektov: zaključevanje dozidave
vrtca, razvoj zdravstvene dejavnosti z nakupom prostorov v Sevnici, izdelava OPPN
Drožanjska cesta s predvidenimi prostori za varovana stanovanja, izdelava OPPN za razvoj

Lekarne Sevnica in Zdravstvenega doma Sevnica. V načrtu so izdelave idejnih zasnov za OŠ
Krmelj, OŠ Ane Gale Sevnica in OŠ Blanca. Pred Glasbeno šolo Sevnica bo izvedena ureditev
ploščadi. Področje vključuje transferje KŠTM Sevnica za vsa področja in tudi za investicijsko
vzdrževanje, za šolske prevoze, sredstva za knjižnično aktivnost, izveden bo razpis za kulturne
spomenike lokalnega pomena.
Nekatere predvidene prostorske ureditve bistveno vplivajo na gospodarski razvoj v sevniški
občini. Odgovor na stanje trenutne krize je aktivnost lokalne skupnosti v zagotavljanju
gospodarskega razvoja v kontekstu poslovnih con: opremljanje poslovne cone Šmarje
(nadvoz), dogradnja kanalizacije v Sevnici in hidravlične izboljšave na vodovodnem omrežju v
občini Sevnica. Široko zastavljeni projekti imajo pričetek realizacije v letu 2021. Veliko OPPNjev je v pripravi.
Vključeno je redno in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture in vzdrževanje gozdnih
poti. Kot vsako leto je predvideno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi. Predvidena je rezerva
za sanacijo naravnih nesreč. V načrtu so obnovitvene investicije plinovoda, sredstva za
izgradnjo parkirnih mest v NHM Sevnica in v Krmelju.
Vključene so subvencije Komunali Sevnica za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb
na komunalnem področju. Predvideno je nadaljevanje projektiranja ureditve vodotoka
Sevnična – 2. faza. Pričenja se večja investicija nakupa avto-lestve za PGD Sevnica.
V proračun so posredno umeščeni tudi projekti EU sredstev. Ocenjuje se, da bodo v prihodnji
finančni perspektivi financirani domovi za starejše, objekti zdravstva in trajnostna mobilnost.
EU sredstev za male čistilne naprave ni predvidenih, občina nadaljuje z zaključevanjem
projektnih dokumentacij, močnejšega vira financiranja na tem področju ni.
Znaten del sredstev se namenja za vzdrževanje in urejanje javnih objektov in nakupe zemljišč,
ki so potrebna za razvojne potrebe in investicije. Splošna proračunska rezervacija, namenjena
za nepredvidene odhodke, ostaja na enaki ravni kot vsako leto. Delo občinske uprave je v
enakem obsegu.
Krajevne skupnosti svoje finančne načrte pripravljajo samostojno, po pregledu zelo različno in
avtonomno porabljajo svoja sredstva. Na podlagi Pravilnika o nalogah, delovanju in
financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica namenska sredstva za krajevne skupnosti v
skupni vsoti znašajo 780.000 evrov. V proračunu 2021 veliko nalog krajevnih skupnosti preide
na občino. Izziv predstavlja upravljanje javnih poti. Pomembne so tudi razne manjše ureditve
posameznih krajev, tudi tiste iz participativnega proračuna.
Kakovostno urejeni kraji in urejene javne površine zahtevajo veliko sredstev. Z dodatno
učinkovitostjo bo potrebno obvladovati več dela, saj se potrebe bistveno višajo.
Veliko je projektov v okviru LAS Posavje, ki bodo prinesli veliko uporabne in dodane vrednosti
v lokalno okolje, med njimi nadaljevanje obnove Tončkovega doma.
NUSZ ostaja enak. Zadolževanje pri bankah ni predvideno.
Po vsebinski razpravi se bo proračun obravnaval v okviru odborov in nato ponovno na naslednji
seji občinskega sveta. Izpostavljene prioritete, podane v predlogih, bo občinska uprava skrbno
analizirala in podala odgovore.
Pomembno je, da se proračun sprejme v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s prvim
januarjem novega leta, sicer se uvede začasno financiranje, ki za ta čas nekoliko ohromi prej
naštete aktivnosti.

Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tanja Novšak, Vinko Knez, Stanka Žičkar, Rado Kostrevc, Franc
Povše, Miran Grubenšek, Danica Kramžar, Matej Imperl, Brigita Karlovšek, Ivan Orešnik,
Božidar Beci, Marjan Ločičnik, Gorazd Zupanc, Darja Pompe, Majda Jazbec, Božidar
Groboljšek, Gregor Korene, Rok Petančič in Janez Šerjak.

Povzetek razprave
V razpravi so bila podana naslednja vprašanja oziroma pobude za uvrstitev v predlog
proračuna:
-

-

Kakšen bo vpliv povišanja sredstev iz 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, Lisca,
Policijska postaja Sevnica.
Ali je v sklopu projekta ureditve Osnovne šole Ane Gale predvidena tudi umestitev
telovadnice; ali je umestitev te šole predvidena v sklopu OPPN Drožanjska-zahod?
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 javnih poti Log–Cerov breg in Gabrje–Križ.
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 so 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.
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, izvedejo naj se načrtovane športno-parkirne površine pri šoli.
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.
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?
Podan je predlog za pripravo strategije, ki bo opredeljevala izvajanje večjih gradbenih
projektov.
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 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.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021 s podanimi
predlogi in pripombami, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog dodatnega sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike
pri Okrožnem sodišču v Krškem
Uvodno obrazložitev poda župan:
Okrožno sodišče je pozvalo Občino Sevnica k dodatni potrditvi predlogov za sodnike porotnike.
Glede na to, da je na Občino Sevnica ob pozivu Komisije za volitve, imenovanja in mandatna
vprašanja prišlo več predlogov glede na predvideno kvoto, opredeljeno v pozivu, je dodaten
sklep oblikovan s predlogi le-teh. Sodišče v nadaljevanju odloča samostojno.

Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave
Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je predlagala tiste, ki so se prijavili
glede na poziv. Ta nabor komisija predlaga v sprejem občinskemu svetu. Sodišče odločitev
sprejme samostojno.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem
dodatno predlaga naslednje kandidate:
1.
2.
3.
4.
5.

Gabrič Anton, Dolenji Boštanj 79, 8294 Boštanj
Gospodarič Stanislava, Naselje heroja Maroka 23, 8290 Sevnica
Gracar Marjan, Blanca 69, 8283 Blanca
Gregorčič Silva, Kajuhova ulica 24, 8290 Sevnica
Rupar Alojz, Dolenji Boštanj 114, 8294 Boštanj.

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

Ad 6
Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev podata župan Srečko Ocvirk in direktor Občinske uprave Zvone
Košmerl. Povzetek:
Po številnih parametrih bi bila za širitev zdravstvene dejavnosti primerna nekdanja trgovina
Mercatorja v središču Sevnice. Zato se predlaga za uvrstitev v načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica. Načrt se dopolnjuje tudi z nakupi zemljišč, ki so
potrebni za ureditev infrastrukture, in dela stavbe na sevniškem Glavnem trgu, kjer je muzejski
frizerski salon.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Vinko Knez in Matej Imperl.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je vprašanje, ali je za prostore Rdečega križa že nakazana kakšna rešitev.
Izpostavljeno je tudi vprašanje, kako je z nakupom Sevničanke.
Župan pove, se za namene zdravstva in humanitarne organizacije načrtuje odkup nekdanje
trgovine Mercator. Odkup Sevničanke za ta namen ne bo realiziran.

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.

Ad 7
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev poda župan.
Ukine se status javnega dobra skladno s prilogami, ki so v gradivu.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.

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.

Ad 8
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo. Podani so naslednji odgovori:
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.
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.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s
pripombami.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 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;
- glede na resno situacijo in hitro prenosljivost virusa COVID 19, poziva vse k
odgovornemu obnašanju in ravnanju, spoštovanju predpisanih ukrepov in osveščanju
okolice.
Župan poda odgovor oziroma pojasnilo glede izjave, objavljene v medijih. Gre za transkripcijo
z novinarske konference, izjavo iz širšega konteksta, namen katere pa je bil vse nasprotno,
kot je bilo žal razumljeno. Izjava je bila podana v dneh, ko je bilo širjenje okužb v stalnem
porastu, hitro in nepredvidljivo. Cilj je bil opozoriti prebivalstvo na nepredvidljivost širjenja
bolezni in na resnično kritičnost situacije. Izjava je bil del širšega komentarja na situacijo in ni
odražala tistega, kar je želel poudariti, in sicer, da se okužbe širijo med vsakodnevnimi opravili.
Opravičilo in pojasnilo je bilo podano vodstvu Trubarjevega doma upokojencev s prošnjo, da
se preda tudi sodelavcem doma, ki jih je izjava prizadela.

Ad 10
Razno
Župan povzame aktualno stanje v občini Sevnica na področju soočanja s problematiko covid19. Z namenom obravnave situacije se tedensko srečuje razširjeni štab Civilne zaščite občine
Sevnica. Izpostavi izredna prizadevanja Zdravstvenega doma Sevnica in domov upokojencev
pri obvladovanju epidemije. Štab je pripravil scenarije glede zagotavljanja dodatnih možnosti
kapacitet za oskrbo v primeru večjega števila okužb.
Velik izziv je predvsem spoštovanje ukrepov med prebivalstvom. Kot občina in kot regija smo
z vidika širjenja okužb zelo visoko. Problematična so zasebna druženja, okužbe se širijo tudi
v podjetjih, prehajajo domov in obratno.
Apelira, naj vsi člani sveta pripomorejo k višanju zavedanja o pomenu zaščitnih ukrepov, in da
spodbujajo k upoštevanju ukrepov s ciljem, da se epidemija preživi vzdržno.
Seja je bila zaključena ob 18.30.
Zapisala:
Tanja Urek, dipl. nov.
višja svetovalka splošne službe
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

