OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2010
Datum: 22. 02. 2010

PREGLED
SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE, 17. 02. 2010
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh overiteljev
zapisnika 26. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
718. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo:
o 6. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine
Sevnica,
o 7. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica,
o 8. t.d.r. - Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter
izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini
Sevnica.
719. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 26. redne seje imenoval Tomaža Lisca in Marjana
Jamška.
2. Pregled sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne, 16. 12. 2009, in poročilo o
realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 25. redne seje
720. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne, 16. 12. 2009,
in poročilo o realizaciji.
721. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 25. redne seje občinskega sveta z dne, 16. 12. 2009, in
poročilo o overitvi.
3. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2010
722. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto
2010.
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4. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa za Občino Sevnica za leto 2009
723. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z Letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorataSkupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica za Občino Sevnica za leto 2009.
5. Predlog sklepa o uskladitvi cen predšolske vzgoje v Vrtcu Ciciban Sevnica
724. SKLEP:
Občinski svet predlaga, da Vrtec Ciciban Sevnica usklajeno z Občino Sevnica nadaljuje z
aktivnostmi za zaposlitev logopeda za potrebe celotnega območja Občine Sevnica.
725. SKLEP:
Občinski svet ni sprejel sklepa o uskladitvi cen predšolske vzgoje v Vrtcu Ciciban Sevnica.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in
številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica – skrajšani
postopek
726. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot
in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica.
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
727. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica.
8. Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih
kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica – skrajšani
postopek
728. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih
kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica.
9. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Kanalizacija Log
729. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program za operacijo Kanalizacija Log, izdelovalca podjetja Region d.o.o. Brežice.
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Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega projekta dal soglasje tudi k morebitnim njunim novelacijam za potrebe
razpisa.
10. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
730. SKLEP:
Občinski svet ni imenoval predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
Občinski svet nalaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da v najkrajšem
roku ponovi poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predstavnikov
ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica.
11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Lekarna Sevnica
731. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Lekarna Sevnica imenoval Joška Kovača, stanujočega na naslovu Bohorska ulica 30, pošta
Sevnica.
12. Predlog sklepa o predlogu kandidatke za imenovanje nadomestne predstavnice
javnosti za območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper policiste
732. SKLEP:
Občinski svet predlaga za imenovanje nadomestne predstavnice javnosti za območje Občine
Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper policiste kandidatko Katarino Šantej, stanujočo
na naslovu Florjanska ulica 117, pošta Sevnica.
13. Seznanitev s sklepom o ustanovitvi Komisije za spremljanje gradnje daljnovoda
Beričevo - Krško
733. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s sklepom o ustanovitvi Komisije za spremljanje gradnje
daljnovoda Beričevo – Krško.
14. Seznanitev s sklepom o imenovanju Komisije za spremljanje državnega projekta 3.
razvojna os
734. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s sklepom o imenovanju Komisije za spremljanje državnega
projekta 3. razvojna os.
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15. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2009
735. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu
2009.
16. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2009
736. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2009.
17. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in posamični program menjave
parcel št. 1489/2 in 1489/3 s parcelami št. 1049/2, 1050/2, 1050/3, 1051/2, 1052/2,
1053/2, 1057/4, 1057/5, 1058/5, 1058/7, 1059/2, 1060/7, 1060/8 in 1887, vse k.o.
Ledina
737. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parceli št. 1489/2 in 1489/3,
obe k.o. Ledina, in odobril pravni promet s predmetnima nepremičninama.
18. Predlog posamičnega programa prodaje nepremičnega premoženja Občine
Sevnica – parcela št. 2090, k.o. Telče
738. SKLEP:
Občinski svet je sprejel posamični program prodaje parcele št. 2090, k.o. Telče, in odobril
pravni promet s predmetno nepremičnino.
19. Predlog posamičnega programa prodaje nepremičnega premoženja Občine
Sevnica – delež ½ parcel št. 3, 6, 8/1, 232, 233, 234, 310, 312, 314, 315, 9/1.S in
36/24, vse k.o. Tržišče
739. SKLEP:
Občinski svet je sprejel posamični program prodaje deleža ½ parcel št. 3, 6, 8/1, 232, 233,
234, 310, 312, 314, 315, 9/1.S in 36/24, vse k.o. Tržišče, in odobril pravni promet s
predmetnimi nepremičninami.
20. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
740. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami:
Bojan Rugelj:
Glede odgovora na pobudo glede vzpostavitve ceste skozi sadovnjak na Drožanjski cesti
predlaga, da se naj od lastnika zemljišča pridobi soglasje za vzpostavitev predmetne
povezave ter predlaga njeno kategorizacijo.
Frančiška Zemljak:
Dobila je odgovor na predlog za redno vzdrževanje nadvoza v Šmarju za varno odvijanje
prometa in varno hojo peščev preko nadvoza, vendar do nekaj dni pred sejo občinskega
sveta pločniki niso bili očiščeni.
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Andrej Hafner:
1. Pri odgovoru podjetja Infre d.o.o. o zaključku parcelacije po izgradnji HE Boštanj na
Orehovem izrazi upanje, da bo resnično zaključena v letu 2010.
2. V gradivu je podan odgovor na vprašanje glede možnosti izvedbe asfaltiranja ter
ureditvi odvodnjavanja po rekonstrukciji ceste poškodovanega igrišča na Orehovem.
Povzame, da odvodnjavanje na igrišču še vedno ni urejeno ter da krajani pričakujejo
na igrišču nov asfalt.
Andrej Štricelj: (pripomba je bila dana v pisni obliki)
Poda pisno pripombo glede odgovora na vprašanje o projektu Podaljšanje Savske ceste v
Sevnici z ukinitvijo cestno železniškega prehoda pri Stillesu, s pomisleki o smiselnosti
projekta ter predlogom o pripravi novega projekta z možnostjo podvoza pod železniškimi tiri.
* opomba:
celotna pisna pripomba je bila predana pripravljavcem odgovora in bo sestavni del novega
odgovora.
Božidar Groboljšek:
Pri odgovoru na vprašanje o načinu in materialih za posipavanje glede na kategorizacijo
cest, ga zanima stacionaža na regionalnih cestah, do katerih vzdrževalci posipavajo s
peskom oziroma soljo.
21. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jože Roštohar:
Poda pobudo, da se naj začne razmišljati o ureditvi Sevnice.
Bojan Rugelj:
1. Zanima ga, kdo je zadolžen za vzdrževanje Drožanjske ceste v času gradnje ter zakaj
se vzdrževanje ne izvaja.
2. Meni, da je novi most čez Drožanjski potok, ki se gradi v sklopu rekonstrukcije
Drožanjske ceste, pomaknjen preveč proti stanovanjski hiši. Povpraša po usklajenosti
projekta na tem odseku.
3. Glede na obilico snega ga zanima, zakaj ne obratuje smučišče na Lisci.
Jože Imperl:
1. Predlaga, da se naj parkiranje zaposlenih pred javnimi ustanovami časovno omeji.
2. Poda pobudo glede ureditve oziroma vzpostavitve parkirnih prostorov na odhodnih
mestih za pohodnike na Lisco.
3. Poda pobudo za omejitev hitrosti na Razborju ter za postavitev table otroci na cesti.
Meri Kelemina:
1. Poda pobudo za sklic Posebne komisije za spremljanje izgradnje HE Blanca.
Zvone Košmerl odgovarja:
Kot predsednik komisije pove, da bo vabilo za sklic naslednje seje, ki bo 02. 03. 2010,
poslano 18. 02. 2010.
2. Pove, da se strinja z aktivnostmi glede ukinjanja nivojskih prehodov in izrazi
obžalovanje, da se z njimi ni pričelo že v preteklih letih.
Dušan Močnik: (vprašanje je bilo dano v pisni obliki)
V proračunu Občine Sevnica za leto 2010 je predvidenih 400.000 EUR za ureditev Lutrovske
kleti, od tega 50.000 EUR lastnih sredstev. V medijih je zasledil informacijo, da je razpisna
komisija na Ministrstvu za kulturo ta projekt zavrnila, zato sprašuje:
1. po dejanskem razlogu zavrnitve projekta,
2. za kakšen obseg sredstev je Občina Sevnica zaprosila,
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3. kakšen je predlog za prerazporeditev 50.000 EUR, ki se v letošnjem letu ne bodo
porabili za ta projekt.
*opomba:
vprašanje je povzetek podanega pisnega vprašanje, celotno vprašanje je bilo predano
pripravljavcem odgovora in bo sestavni del odgovora.
Marjan Zidarič:
Glede na veliko frekventnost železniške postaje v Loki, ga zanimajo razlogi za njeno zaprtje.
Breda Drenek Sotošek:
1. Opozori na slabo označevanje in vzdrževanje Drožanjske ceste v času gradnje. Meni,
da bi lahko hitrostne ovire v celoti odstranili.
2. Predlaga sestanek predstavnikov Društva Trg s predstavniki Občine Sevnica o
ureditvi starega mestnega jedra.
3. Zanima jo, zakaj je moteno delovanje stacionarnih telefonov in interneta na
Drožanjski cesti.
Alojz Zalašček:
Opozori na udore brežin ob energetskem nasipu HE Boštanj na Kompolju in Šmarčni ter
predlaga njihovo ureditev.
Joško Kovač:
1. Ugotavlja, da Občina Sevnica ter Direkcija RS za ceste ob projektiranju ceste skozi
Sevnico nista upoštevali pobud o dostopih do poslovnih subjektov ob cesti na novem
semaforiziranem križišču. Opozori tudi na nevarnost dostopa iz železniške postaje
Sevnica neposredno na Kvedrovo cesto ter na neurejenost parkirišča in okolice
spomenika NOB. Predlaga tudi strokovno ureditev spomenika kmečkim uporom ob 2.
fazi ureditve ceste skozi mesto Sevnica.
2. Meni, da mora Občina Sevnica podati večje zahteve ob pobudah za ukinitev cestno
železniškega prehoda pri Stillesu.
3. Glede na to, da Odboru za varstvo in urejanje okolja ob sestanku s podjetjem Infra
d.o.o. niso bili predstavljeni projekti ureditve drevoreda, predlaga projektno ureditev
degradiranega območja drevoreda po izgradnji HE Blanca.
4. Predlaga argumentirano razpravo o regionalizaciji Slovenije, saj Posavja, kot
samostojne regije, ni v do sedaj znanih predlogih Vlade Republike Slovenije.
Zanimajo ga posledice za Sevnico, če Posavje ne bo samostojna regija.
Andrej Hafner:
1. Predlaga postavitev varovalne ograje na odseku regionalne ceste od nadvoza
Orehovo do križišča za Sevnico.
2. Povpraša, ali je bila Rdečemu križu in Karitasu izvedena razdelitev proračunskih
sredstev vsakemu do ene polovice.
22. Razno
Župan:
- naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma 24. marca 2010,
- povabi na prireditev ob izboru Županovega vina 2010, ki bo 26. 02. 2010.
Pripravila:
Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.
višja svetovalka občinskega sveta
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