OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2010
Datum: 23. 07. 2010

PREGLED
SKLEPOV 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE, 21. 07. 2010
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh overiteljev
zapisnika 30. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
811. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo:
– 5. t.d.r. - Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010,
– 6. t.d.r. – Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča
Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik,
– 7. t.d.r. – Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica.
812. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 30. redne seje imenoval in Andreja Štriclja in Marijo
Mojco Hočevar.
2. Pregled sklepov 29. redne seje občinskega sveta z dne, 23. 06. 2010, in poročilo o
realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 29. redne seje
813. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 29. redne seje občinskega sveta z dne, 23. 06. 2010,
in poročilo o realizaciji.
814. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 29. redne seje občinskega sveta z dne, 23. 06. 2010, in
poročilo o overitvi.
3. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za operacijo Pločniki Tržišče –
Mostec
815. SKLEP:
Občinski svet je potrdil investicijski program za operacijo Pločniki Tržišče – Mostec,
izdelovalca podjetja ACTUM d.o.o., Ljubljana.
Občinski svet je s potrditvijo investicijskega programa dal soglasje k morebitnim novelacijam
investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
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4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2010
816. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju
leta 2010.
5. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010 – skrajšani
postopek
817. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča
Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik – skrajšani
postopek
818. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča
Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik.
7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica – skrajšani
postopek
819. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lekarna Sevnica iz skrajšanega postopka prekvalificira v prvo obravnavo.
820. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna
Sevnica ter v razpravi podal naslednje pripombe in predloge, ki se naj upoštevajo pri pripravi
predloga odloka za drugo obravnavo:
- podrobneje se analizira 3. člen odloka (dejavnosti zavoda), s poudarkom na
dejavnost, ki se nanaša na alternativne oblike zdravljenja ter opravljanje lekarniške
dejavnosti,
- podrobneje se analizirata 19. in 20. člen odloka (viri in način pridobivanja sredstev za
delo zavoda), ki določata razmerje med ustanoviteljem in javnim zavodom Lekarna
Sevnica, v primeru presežka prihodkov nad odhodki oziroma o načinu ter višini
pokrivanja upravičenega primanjkljaja zavoda.

8. Seznanitev z zneski za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorjev s
področja šolstva in predšolske vzgoje
821. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z zneski za izplačilo dela plače za delovno uspešnost
direktorjev s področja šolstva in predšolske vzgoje.
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9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
822. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi dopolnilnimi vprašanji:
Andrej Štricelj:
Zanima ga, če je projekt podaljšanja Savske ceste izločen iz projekta Most Log in se sedaj
projekt Most Log vodi kot samostojni projekt.
Dušan Močnik:
Sprašuje, na kakšni osnovi je Občina Sevnica pridobila podatek o zavezancu za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovni prostor za znesek 928 EUR ter če
lahko te podatke pridobi tudi Krajevna skupnost.
Rudi Bec:
Po njegovih informacijah naj bi termin, ki ga v odgovoru o osrednji proslavi Dneva državnosti
navaja KD Godba Sevnica, ne bil predhodno rezerviran. Predlaga, da naj KD Godba Sevnica
uskladi odgovor z JZ KŠTM.
Bojan Rugelj:
Izpostavi, da krajane, ki živijo v bližini prestavljene table za označitev naselja Orehovo, nihče
ni povprašal, če se strinjajo s spremenjeno lokacijo prestavitve table.
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jože Imperl:
1. Ponovno poda pobudo za postavitev usmerjevalnih tabel za označitev zaselkov.
2. Ponovno predlaga ureditev počivališč in parkirišč za pohodnike na Lisco.
3. Kdaj bodo postavljene opozorilne table »otroci na cesti« na Razborju?
Alojz Zalašček:
1. Podjetje Infra d.o.o. je v Lisičjih jamah naredilo manjši potok, ki se izliva v reko Savo.
Predlaga, da se vgradi zaščitna rešetka na jašek, ki je sedaj ograjen samo z ograjo in
kot tak nevaren predvsem za otroke.
2. Na desnem bregu reke Save je udor brežine na poljski poti proti Logu. Predlaga
njeno sanacijo.
3. Opozori na moteč smrad iz greznice v stavbi dislocirane enote Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca na Mrtovcu in sprašuje, če ima obstoječa greznica dovolj
veliko kapaciteto za povečano število uporabnikov.
4. Kdaj bo omogočena plovnost reke Save s plovili na motorni pogon, kot je to možno s
splavom v Radečah?
Andrej Repše:
Predlaga, da naj Občina Sevnica poda pobudo Direkciji Republike Slovenije za ceste za
racionalno obnovo državnih cest.
Dušan Močnik:
V zvezi s podpisanim sporazumom med ELES-om in Občino Sevnica glede daljnovoda
Beričevo, ga zanima, kakšni bodo nadaljnji postopki projekta, saj obstajajo primeri
odklonilnega soglasja nekaterih občanov Občine Sevnica za posege na njihovih zemljiščih.

3

Bojan Rugelj:
1. Meni, da je cesta Drožanjska-Grič v ovinku pri stanovanjski hiši Zagode zelo ozka in
ga zanima, če je narejena po projektu.
2. Predlaga navoz gramoza na cesto skozi sadovnjak na Drožanjski cesti.
Rudi Bec:
1. Odbor za finance in proračun je na svoji 14. seji sprejel sklep, da se za člane odbora
pripravi finančno poročilo o projektu Vrtec v Sevnici do seje občinskega sveta. Člani
poročila niso prejeli in ga zanima razlog za to.
2. Zanima ga, zakaj na dnevnem redu tekoče seje občinskega sveta ni točke Polletno
poslovno poročilo JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica.
3. Kdaj bo Nadzorni odbor Občine Sevnica podal poročilo o izvedbi nadzora poslovanja
JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica?
4. V kašni fazi je zadeva JZ KŠTM na državnem tožilstvu?
5. Kako gospodari JZ KŠTM letos?
6. V medijih je zasledil, da prihaja nov davek na nepremičnine, ki ga naj bi uvedli v
prihodnjem letu. Nov davek naj bi nadomestil dosedanje davke: na stavbno zemljišče,
takse za gozdne ceste in davek na premoženje. V lanskem letu je imel občinski
proračun iz teh treh virov 410.000 EUR prihodkov. V bodoče bo višino teh prihodkov
in davčne obremenitve za občane predpisoval in sprejemal občinski svet. Zanima ga,
če so pripravljeni kakšni izračuni v zvezi z novim davkom, ki bi pokazali ali bodo
občani obremenjeni bolj, manj ali enako kot dosedaj; ali bodo prihodki v proračun
enaki, manjši ali večji. Če bodo odstopali od dosedanjih, je potrebno predvideti
ukrepe oziroma nadomestiti vire ob morebitnem zmanjšanju. Država bo za leto 2011
davčne stopnje predpisala, potem pa jih bo predpisoval občinski svet. Odbor za
finance bo moral to gradivo obravnavati, da se lahko vpliva na samo davčno politiko.
Do sredine avgusta je še možno dati predloge na predlog zakona. Zanima ga še, če
je občinska uprava na podlagi podatkov, ki jih je lahko pridobila, že kaj naredila na
tem področju.
Ivan Orešnik:
Glede na kratko obstojnost talnih označb, ga zanima, če obstajajo predpisi in standardi za
barve, ki se uporabljajo v ta namen.
Jože Roštohar:
1. Zaradi povečanega prometa predlaga ureditev križišča za Selce pri stanovanjski hiši
Grilc.
2. Zanima ga, kaj je s projektom Čistilna naprava Kladje.
Frančiška Zemljak:
Na pobudo krajanov Metnega vrha in Drožanja sprašuje, kdaj bo odstranjena hitrostna ovira
na koncu Drožanjske ceste proti Drožanju.
Meri Kelemina:
Poda pobudo za sklic seje Posebne komisije za izgradnjo HE Blanca po času letnih
dopustov.
Hermina Šantej:
Ker na relaciji Breg-Račica-Loka ob državni cesti ni urejenih površin za pešce, predlaga
ureditev površin za varen dostop otrok do šolskih avtobusov.
Andrej Štricelj:
Predlaga čimprejšnjo ureditev brežine reke Save od nadvoza Šmarje do Gobavcev.
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Andrej Hafner:
Občinski upravi Občine Sevnica daje pobudo, da naj na vprašanja in pobude svetnikov
odgovarja jasneje in obširneje.
Breda Drenek Sotošek:
Zanima jo, na kakšen način bo urejena kanalizacija na Drožanjski cesti od hišne številke 52
do 68.
11. Razno
Župan:
– zahvali se za sodelovanje in napove počitnice - naslednja seja občinskega sveta bo
predvidoma 22. septembra 2010,
– zaželi prijetne dopustniške dni.

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