OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2010
Datum: 28. 06. 2010

PREGLED
SKLEPOV 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE, 23. 06. 2010
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh overiteljev
zapisnika 29. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
789. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se seja nadaljuje v skladu z vabilom za sklic.
790. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se obravnava Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del starega mestnega jedra Sevnica iz skrajšanega postopka
prekvalificira v prvo obravnavo.
791. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se:
 za 11. t.d.r. na dnevni red uvrsti dodatna točka in sicer:
o nova 12. točka: Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije
investicijskega projekta za operacijo Prenova grajskega parka gradu Sevnica,
ostale točke se preštevilčijo;
 ter da se po skrajšanem postopku obravnava:
o 4. t.d.r. - Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
večstanovanjskih objektov v Šmarju.
792. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 29. redne seje imenoval Rudija Beca in Alojza
Zalaščka.
2. Pregled sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne, 21. 04. 2010, in poročilo o
realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 28. redne seje
793. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne, 21. 04. 2010,
in poročilo o realizaciji.
794. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 28. redne seje občinskega sveta z dne, 21. 04. 2010, in
poročilo o overitvi.
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3. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2009
795. SKLEP:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
za leto 2009.
4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih
objektov v Šmarju – skrajšani postopek
796. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih
objektov v Šmarju.
5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del starega
mestnega jedra Sevnice – prva obravnava
797. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del starega mestnega jedra Sevnice ter v razpravi podal naslednje pripombe in predloge,
ki se naj upoštevajo pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo:
- občinski podrobni prostorski načrt za del starega mestnega jedra Sevnice (v
nadaljevanju OPPN) se naj konceptualno umesti v ureditev starega mestnega jedra
Sevnice,
- potrebno je v največji možni meri ohraniti zelene površine,
- OPPN se uskladi s predvideni ureditvami ob reki Savi in znotraj obstoječega stanja
občinskega parka,
- pridobi se naj razvojna vizija posameznih subjektov starega mestnega jedra Sevnice,
- OPPN se naj v delu prometnih ureditev uskladi z načrtovanjem občinskega
podrobnega prostorskega načrta most Log.
6. Poročilo o pripravi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica
798. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o pripravi dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta Občine Sevnica.
7. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
operacijo Izgradnja OŠ Tržišče
799. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo Izgradnja
OŠ Tržišče, izdelovalca podjetja Eplan d.o.o., Novo mesto.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta dal soglasje k
prijavi na razpis in k morebitnim novelacijam investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
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8. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Gradnja vrtca v Krmelju
800. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program za operacijo Gradnja vrtca v Krmelju, izdelovalca podjetja Eplan d.o.o., Novo mesto.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa dal soglasje k prijavi na razpis in k morebitnim novelacijam
investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
9. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
operacijo Pločniki Tržišče - Mostec
801. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo Pločniki
Tržišče – Mostec, izdelovalca podjetja ACTUM d.o.o., Ljubljana.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta dal soglasje k
prijavi na razpis in k morebitnim novelacijam investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
10. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Ureditev prometne infrastrukture v Boštanju
802. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijskega
programa za operacijo Ureditev prometne infrastrukture v Boštanju, izdelovalca podjetja
ACTUM d.o.o., Ljubljana.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa dal soglasje k prijavi na razpis in k morebitnim novelacijam
investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
11. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Kanalizacija in ČN Orehovo
803. SKLEP
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijskega
programa za operacijo Kanalizacija in ČN Orehovo, izdelovalca podjetja REGION d.o.o.,
Brežice.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa dal soglasje k prijavi na razpis in k morebitnim novelacijam
investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
12. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
operacijo Prenova grajskega parka gradu Sevnica
804. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo Prenova
grajskega parka gradu Sevnica.
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Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta dal soglasje k
prijavi na razpis in k morebitnim novelacijam investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
805. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Osnovna šola Ane Gale Sevnica imenoval:
- Estero Savić Bizjak, Florjanska ulica 120, Sevnica,
- Frančiško Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,
- Mirana Šterna, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica.
14. Predlog pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo
Sevnica
806. SKLEP:
Občinski svet je dal pozitivno mnenje k imenovanju Danice Božič, univerzitetne diplomirane
psihologinje, stanujočo na naslovu Planinska cesta 31, Sevnica, za direktorico Centra za
socialno delo Sevnica.
15. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in posamični program prodaje
parcele št. 2298/1, k.o. Vrh
807. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št. 2298/1, k.o. Vrh,
in odobril pravni promet s predmetno nepremičnino.
16. Predlog posamičnega programa prodaje nepremičnega premoženja Občine
Sevnica – parcela št. 683/46, k.o. Sevnica
808. SKLEP:
Občinski svet je sprejel posamični program prodaje parcele št. 683/46, k.o. Sevnica, in
odobril pravni promet s predmetno nepremičnino.
17. Predlog posamičnega programa prodaje nepremičnega premoženja Občine
Sevnica – parcela št. 253/2, k.o. Sevnica
809. SKLEP:
Občinski svet je sprejel posamični program prodaje parcele št. 253/2, k.o. Sevnica, in odobril
pravni promet s predmetno nepremičnino.
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
810. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami:
Andrej Štricelj:
Pri odgovoru o projektu Podaljšanje Savske ceste poda dopolnilno vprašanje, zakaj
projektant tako dolgo pridobiva soglasja oziroma smernice. Dokumentacija, ki je bila
posredovana soglasodajalcem je bila v grafičnem delu nepopolna in je obsegala samo
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območje od mostu Log do izteka Drožanjskega potoka, del od drevoreda gorvodno pa ni bil
predložen. Meni, da to ni bilo korektno in prosi za dokončen odgovor glede stanja projekta do
naslednje seje.
Direktor občinske uprave poda delni odgovor, da je potrebno pridobiti strokovne
podlage, na podlagi katerih bo pripravljen kompleksen odgovor.
Rudi Bec:
Glede odgovora Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko o objavi zapisnikov sej delovnih teles občinskega sveta na spletni strani občine meni,
da objava teh dokumentov ni prepovedana, zato postavi dopolnilno vprašanje in pobudo:
1. Na kakšen način bodo zapisniki delovnih teles na razpolago članom občinskega
sveta, ki niso člani posameznih delovnih teles, da bodo vedeli o čem je na seji tekla
razprava, katere teme so bile obravnavane oziroma kakšni so bili zaključki?
2. Predlaga, da se v enaki oblik kot so zapisniki sej občinskega sveta, oblikujejo tudi
zapisniki sej delovnih teles. Glede na to, da je odgovor Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko datiran z mesecem aprilom, ga zanima, če so bila v
tem vmesnem času delavcem občinske uprave, ki skrbijo za administrativna dela
delovnih teles, že dana navodila za obliko in vsebino zapisnika ter v kolikšnem času
mora biti zapisnik napisan in overjen. Meni, da je to potrebno, ker oblika zapisnikov
delovnih teles v Poslovniku Občinskega sveta Občine Sevnica ni jasno opredeljena.
Rok Petančič:
Z odgovorom na vprašanje o vstopnih tablah, ki na cestnih vpadnicah označujejo območje
Občine Sevnica, ni zadovoljen, zato isto vprašanje postavlja še enkrat: Meni, da vstopne
table, ki na cestnih vpadnicah označujejo območje Občine Sevnica, niso v skladu z
zakonodajo. Predlaga pripravo načrta celovitih označitev v Občini Sevnica (označitev krajev,
spomenikov kulturne in naravne dediščine…).
Breda Drenek Sotošek:
Krajani Naselja heroja Maroka niso zadovoljni z odgovorom o požaganju dreves v njihovem
naselju, zato podaja dopolnilna vprašanja:
1. Na kakšnih strokovnih podlagah so se lotili obrezovanja dreves?
2. Kdaj je bil objavljen razpis za zbiranje ponudb za izvedbo in koliko je bilo
ponudnikov?
3. Ali so bila pridobljena soglasja solastnikov funkcionalnih zemljišč, na katerih rastejo
drevesa, ki so bila poškodovana?
4. Kakšna je cena obseka?
5. Ali je bila z izvajalcem sklenjena pogodba ter kdo je bil nadzorni organ?
Tomaž Lisec:
Pri odgovoru glede ureditve statusov tajnikov krajevnih skupnosti v skladu z obstoječo
zakonodajo, ga še zanima, če se o ureditvi statusa razmišlja že pri naslednjem proračunu.
Bojan Rugelj:
Pri odgovoru o motečem smradu iz nepokritega dela Drožanjskega potoka poda dopolnilno
vprašanje in sicer: Na kakšen način se bo odpravil smrad iz nepokritega dela Drožanjskega
potoka.
19. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Bojan Rugelj:
1. Zanima ga razlog prestavitve table za naselje Orehovo na konec novo zgrajenih
pločnikov.
2. Predlaga postavitev brvi čez Drožanjski potok proti pešpoti na pokopališče.
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3. Poda pobudo za posip novo vzpostavljene ceste skozi sadovnjak na Drožanjski cesti
z drugačnim peskom kot je sedaj ter za položitev rešetke za zbiranje meteorne vode.
4. Zanima ga, kako in kdo bo reševal nezakonito stanje na cestno železniškem prehodu
v Zapužah.
Dušan Močnik: (vprašanje je bilo dano v pisni obliki)
Pri izgradnji pododseka Hinjce-Krmelj je izvajalec del za daljši čas to cesto zaprl in speljal
celoten promet po lokalni cesti Pirc-Močan, po kateri je izvajalec za potrebe izgradnje
odvažal celoten izkop ter dovažal ves potrebni material. Pri tem so izredno težki tovornjaki
cesto, katero asfalatacijo so pred leti financirali ob njej stanujoči krajani sami, na mnogih
mestih poškodovali in udrli cestišče. Krajani pozivajo Občino Sevnica, da poskrbi za sanacijo
poškodovane ceste.
*opomba:
vprašanje je povzetek podanega pisnega vprašanje, celotno vprašanje je bilo predano
pripravljavcem odgovora in bo sestavni del odgovora.
Andrej Štricelj:
1. Predlaga čimprejšnjo ureditev oziroma sanacijo brežine reke Save skozi mesto
Sevnica, kjer je najbolj kritični del na lokaciji Stilles-Srednja šola Sevnica.
2. Opozori na izliv fekalij v reko Savo med Stillesom in Elektrom ter predlaga takojšnjo
sanacijo.
Andrej Hafner:
1. Ponovno opozori na zastajanje vode na igrišču, ki je bil poškodovan med
rekonstrukcijo ceste skozi Orehovo in predlaga, da ga izvajalec del sanira.
2. Predlaga postavitev varovalne ograje na odseku regionalne ceste od nadvoza
Orehovo do križišča za Sevnico.
3. Sprašuje, kdo odloča o sekanja oziroma obrezovanja dreves v mestu Sevnica ter kdo
izvaja ta dela.
4. Zanima ga, zakaj ni vodometa na rondoju pri Sparu.
5. Povpraša po stanju oziroma možnosti nadaljevanja projekta Pristan Orehovo.
Tomaž Lisec:
Na 24. redni seji občinskega sveta dne, 21. 10. 2009 je bil pri točki Poročilo o izvedbi
nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica nad investicijo Centralna čistilna naprava in
kanalizacijski sistem Sevnica sprejet sklep, da Občinska uprava Občine Sevnica pripravi
pregledno poročilo o poteku projekta Centralna čistilna naprava Sevnica za obravnavo na
resornih delovnih telesih. Po opravljeni analizi in razpravi o gospodarnosti ter učinkovitosti
projekta resorna delovna telesa s svojimi ugotovitvami seznanijo občinski svet. Zanima ga,
kako daleč je realizacija sklepa.
Rudi Bec:
Zanima ga, zakaj bo v Sevnici osrednja proslava ob Dnevu državnosti dva dni po samem
prazniku.
Frančiška Zemljak:
Povpraša po skrbniku okolice spominskega obeležja pri HE Blanca ter zakaj ne opravlja
svoje naloge, saj je klub številnim obiskovalcem okolica zelo zanemarjena.
Breda Drenek Sotošek:
1. Kdaj bo postavljeno obvestilo kje je vhod na Drožanjsko cesto?
2. Kdaj bo urejeno igrišče na Drožanjski cesti?
3. Kdaj bo izvedena sanacija hitrostne ovire na koncu Drožanjske ceste proti Drožanju?
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Alojz Zalašček:
Zanima ga, kako je urejena plovnost reke Save.
20. Razno
Župan:
- naslednja seja bo predvidoma v sredo, 21. julija 2010,
- povabi na proslavo ob Dnevu državnosti, ki bo 27. 06. 2010 na sevniškem gradu,
- povabi na prireditve v okviru Sevniškega grajskega poletja,
- svetnikom podari knjigo o Govejem dolu in slovensko zastavo,
- ob obletnici tragedije na reki Savi bo 03. julija, ob 17.30 uri, vodstvo Občine Sevnica
položilo cvetje skupaj z vsemi, ki se bodo v tem času prišli poklonit spominu.
Breda Drenek Sotošek:
- povabi na ogled predstave Deseti brat, ki bo 26. junija 2010 v parku sevniškega
gradu.

Pripravila:
Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.
višja svetovalka občinskega sveta
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