OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2010
Datum: 13. 10. 2010

PREGLED
SKLEPOV 31. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE, 22. 09. 2010
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh overiteljev
zapisnika 31. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
823. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se:
– za 5. t.d.r. uvrsti nova točka dnevnega reda in sicer:
o nova 6. točka: Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije
investicijskega projekta za obnovo stavb Zdravstvenega doma Sevnica in
Zdravstvene postaje Krmelj,
ostale točke se preštevilčijo.
824. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 31. redne seje imenoval Jožeta Roštoharja in Alojza
Zalaščka.
2. Pregled sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne, 21. 07. 2010, in poročilo o
realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 30. redne seje
825. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne, 21. 07. 2010,
in poročilo o realizaciji.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica – 2. obravnava
826. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica.
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono
Blanca – 1. obravnava
827. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca.
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5. Polletno poslovno poročilo JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica
828. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s polletnim poslovnim poročilom JZ Zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica za prvo polletje 2010.
6. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
obnovo stavb Zdravstvenega doma Sevnica in Zdravstvene postaje Krmelj
829. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo stavb
Zdravstvenega doma Sevnica in Zdravstvene postaje Krmelj, izdelovalca podjetja Pro 55,
biro za projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta dal soglasje k
morebitnim novelacijam investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
7. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2010
830. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2010 prejmejo naslednji
dobitniki:
Grb Občine Sevnica :
- KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o.
Zlato plaketo Občine Sevnica:
- PREIS SEVNICA PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
- MEŠANI PEVSKI ZBOR PRIMOŽ TRUBAR LOKA
Srebrno plaketo Občine Sevnica:
- IVAN OREŠNIK, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž
- MARTIN GORENC, Rovišče pri Studencu 29a, Studenec
- SKUPINA JASLIČARJEV TRŽIŠČE
8. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna
Sevnica
831. SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k imenovanju Ane Dolinšek Weiss, magistri farmacije, stanujoči
na naslovu Dolenji Boštanj 129, pošta Boštanj, za direktorico javnega zavoda Lekarna
Sevnica.
9. Predlog sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču
v Krškem
832. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog sklepa o predlogih kandidatov za sodnike porotnike pri
Okrožnem sodišču v Krškem.
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10. Predlog sklepa o predlogih kandidatov za člane in namestnike članov okrajne
volilne komisije
833. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani sklep, s katerim Državni volilni komisiji predlaga
imenovanje naslednjih kandidatov za člane okrajne volilne komisije 6. volilne enote v 7.
volilnem okraju:
1. za predsednika ni predloga
2. Franca Pipana, univ. dipl. prav., Cesta na Dobravo 27, 8290 Sevnica
za namestnika predsednika
3. Mojco Kuzmički, Pečje 13 a, 8290 Sevnica
za članico
4. Dejana Kmetiča, Dolenji Boštanj 59a, 8294 Boštanj
za namestnika članice
5. Albina Ješelnika, Kajuhova ulica 14, 8290 Sevnica
za člana
6. Mira Junteza, Škovec 1, 8295 Tržišče
za namestnika člana
7. Aleša Mrgoleta, Vrhek 12, 8295 Tržišče
za člana
8. za namestnika člana ni predloga
11. Predlog sklepa o preklicu Odredbe o določitvi območja umirjenega prometa
834. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o preklicu Odredbe o določitvi območja umirjenega prometa na
lokalni cesti LC 372091 Sevnica–Drožanje na območju Drožanjske ceste v mestu Sevnica.
835. SKLEP:
Občinski svet predlaga Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Oddelku za
okolje in prostor, da v sodelovanju s krajani preverijo druge možne oblike umirjanja prometa
na območju Drožanjske ceste v mestu Sevnica.
12. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in posamični program menjave
parcele št. 3866/1 s parcelo št. 3310/17, obe k.o. Malkovec
836. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št. 3866/1, k.o.
Malkovec, in odobril pravni promet s predmetno nepremičnino.
13. Predlog posamičnega programa prodaje solastniškega deleža 81/10000 na skupnih
prostorih št. 8.E, vpisanih na podvložku št. 1722/9, k.o. Sevnica
837. SKLEP:
Občinski svet je sprejel posamični program prodaje solastniškega deleža 81/10000 na
skupnih prostorih št. 8.E, vpisanih v podvložku št. 1722/9 k.o. Sevnica in odobril pravni
promet s predmetno nepremičnino.
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14. Predlog posamičnega programa prodaje nepremičnega premoženja Občine
Sevnica – parcela št. 142/1, k.o. Sevnica
838. SKLEP:
Občinski svet je sprejel posamični program prodaje parcele št. 142/1, k.o. Sevnica, in odobril
pravni promet s predmetno nepremičnino.
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
839. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi dopolnilnimi vprašanji:
Alojz Zalašček:
Ponovno predlaga, da se jašek na Lisičjih jamah pokrije zaradi varnosti otrok, ne glede na to
ali je v skladu s projektno dokumentacijo ali ne.
Andrej Repše:
Pripominja, da je vsekakor bila neracionalno opravljena sanacija ceste od Krmelja do
Šentjanža. Cesta bi lahko bila širše sanirana in bolj racionalno uporabljena javna sredstva.
Andrej Štricelj:
Zahteva jasen odgovor ali je projekt podaljšanja Savske ceste izločen iz projekta Most Log
ali ne.
Rudi Bec:
Ni prejel odgovora na vprašanje, zakaj člani odbora za finance niso prejeli poročila za projekt
Vrtec Sevnica. Svet seznanja, da je na seji odbora za finance bil podan odgovor, da niso
pristojni za taka vprašanja, s katerim člani odbora niso bili zadovoljni. Pri odgovoru se je
direktor OU skliceval na odgovor službe vlade, čigar dokumenta pa odbor ni videl.
Ni bilo podanega odgovora, kdaj bo nadzorni odbor podal poročilo o KŠTM–ju o kriznem
obdobju, kljub temu da je nadzorni odbor s poročilom končal in ga je svet zavoda tudi
obravnaval.
Bojan Rugelj:
Ne strinja se z odgovorom glede neuporabnosti ceste skozi sadovnjak na Drožanjski cesti.
Ta cesta je še kako potrebna, saj bi se tako razbremenilo ostale povezovalne ceste.
Jože Imperl:
Glede ureditve parkirišč in počivališč na izhodiščnih mestih planinskih in pohodniških poti
predlaga, da se dogovor med KŠTM in Občino izpelje do konca, da ne bo ostalo le pri
dogovoru.
Hermina Šantej:
Predlaga da se na državni cesti Breg-Račica-Loka postavijo vsaj talne označbe kot ureditev
varnega dostopa otrok do šolskih avtobusov.
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Andrej Repše:
- Poda pisno pobudo, da Občina na ustrezne inštitucije poda oster protest proti določbi
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in poda predlog za
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spremembo navedene določbe ter preveri postopke glede navedenih določb v zvezi
razpisov, ki so v teku.
*opomba:
vprašanje je povzetek iz stališča Odbora za gospodarstva. V celoti bo posredovano
pripravljavcu odgovora.
840. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da Občinski svet Občine Sevnica poda oster protest na
ustrezne inštitucije proti določbi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in
poda predlog za spremembo navedbe določbe ter preveri postopke glede navedene določbe
ter preveri postopke glede navedenih določb v zvezi razpisov, ki so v teku.
Župan Občine Sevnica k protestu pozove tudi vse ostale župane slovenskih občin.
Andrej Repše:
- Predlaga, da se predlogi in pobude, ki so bile podane v mandatu tega občinskega
sveta in še niso bile realizirane, nadaljujejo (npr. rekonstrukcija ceste Krmelj – -Glino,
uvoz v industrijsko cono in krožišče v Krmelju, telovadnica, zunanja igrišča ter
izgradnja osnovne šole). Predlaga, da se vrstni red investicij, kot so bile zastavljene
obdrži, da pa se investicije, ki so odvisne od sofinanciranja, ustrezno prestavijo po
vrstnem redu.
Breda Drenek Sotošek:
- Predlaga, da se na Drožanjski cesti položi končni sloj asfalta ter izdela zadrževalne
pregrade, ker ob večjih padavinah prihaja do nanosov peska, blata in kamenja na
cesto. Predlaga tudi postavitev cestnih ogledal na prvotna mesta.
- Predlaga, da Občina ponovno vzpostavi pogoje za delovanje radia Sevnica.
- Predlaga skupinsko sliko svetnikov zadnjega mandata.
Rok Petančič:
- Zanima ga, kdaj bo sanirano udrto cestišče na regionalni cesti v Impoljskem grabnu?
- Predlaga možnost preučitve ureditve avtobusnega postajališča pri OŠ Šentjanž.
- Predlaga postavitev cestnega ogledala zaradi večje preglednosti križišča za
Lončarjev dol.
Rudi Bec:
- Meni, da je Občina Sevnica premalo aktivna pri umestitvi projekta 3. razvojna os v
prostor. Naša občina bi morala imeti glavno vlogo in biti pobudnica vseh aktivnosti na
srednjem delu trase na tem projektu. Zanima ga, kdaj je bil narejen zapisnik zadnje
seje komisije, ki je bila 5.5.2010, ki bi moral biti s strani predsednika verificiran in ali
so realizirani sklepi zadnje seje?
- Kot predsednika odbora za finance, ga zanima tekoča likvidnost proračuna in kašna
bo realizacija sprejetega proračuna za leto 2010 ter kakšne so preobremenitve za
naslednje leto?
Alojz Zalašček:
- Predlaga ogled in sanacijo ceste in jaška pri boštanjski graščini.
Joško Kovač:
- Predlaga da se mu na njegov e-naslov posredujejo podatki o projektantu, revidentu,
vodji projekta, soglasodajalcih, izvajalcu in nadzoru projekta Obnova ceste skozi
Sevnico – II. faza.
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Tomaž Lisec:
Poda pisna vprašanja:
- Kje bo občinsko vodstvo dobilo denar oziroma iz katerega vira, za izplačilo zadržanih
sredstev (cca. 1.500.000,00 EUR), za objekt izgradnja čistilne naprave, katera bo ob
predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, podjetju Nivo d.d.,
potrebno izplačati? Kdaj bo pripravljeno poročilo o CČN po sklepu Občinskega sveta
in predstavljeno ne samo odboru za finance, temveč celotnemu občinskemu svetu in
našim občanom?
- Realno stanje dolga – zadolževanje občine je po vsej verjetnosti veliko večje, kot ga
Občina Sevnica prikazuje javnosti. Ali se pripravlja kakšen sanacijski načrt glede
izboljšave finančnega stanja oziroma katerim (že obljubljenim) projektom se bo
morala občina odpovedati oziroma jih časovno prestaviti?
- Ima občina strategijo, kako se po primeru dobrih praks (Krško, Vransko,…) lotiti hitre
izgradnje optičnega omrežja v naši občini?
- Občina naj ob zaključku projekta Vrtec Sevnica pripravi vsebinsko in finančno
poročilo za sejo občinskega sveta. Ali je zaradi zamud in zaradi novega stanja na
področju gradbeništva prišlo do nove oziroma drugačne finančne konstrukcije
projekta?
- Zanima ga finančna konstrukcija projekta gradnje večnamenskega doma v
Zabukovju, ki je presegla 400.000 EUR. Ali res ni bilo javnega razpisa, saj projekt ni
bil omenjen v proračunu?
*opomba:
vprašanja so povzetek iz podanih pisnih vprašanj, v celoti so posredovana pripravljavcu
odgovora
-

Kakšne so aktivnosti pri projektu most na Log ter zakaj ni sodelovanja z vaškim
odborom Log in KS Boštanj?

Breda Drenek Sotošek:
- Kdo je skrbnik igral pred Naseljem heroja Maroka v Sevnici, ki so se kupila iz
sredstev donacij, ki jo je izvedel KŠTM?
Bojan Rugelj:
- Predlaga pridobitev zemljišča in dokončno ureditev ceste skozi sadovnjak na
Drožanjski cesti.
- Predlaga postavitev dveh cestnih ogledal na Drožanjski cesti, prvo v križišču pri
zbirališču odpadkov, drugo pri Lekosu.
- Predlaga, da svet za preventivo preuči lokacijo postavitve table za označitev naselja
Orehovo.
- Predlaga, da Občina Sevnica organizira srečanje z ministrom za promet in
predstavniki z DRSC glede načrtovanja in izvedbe projekta 3. razvojna os.
- Predlaga ureditev ceste proti Planini v sosednjo občino.
Dušan Močnik:
- Zakaj Infra ne odgovarja na pobude krajanov iz obrtne cone Boštanj glede dviga
podtalnice v njihovih kletnih prostorih?
17. Razno
Župan:
o zahvali se za konstruktivno sodelovanje v iztekajočem se mandatu
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Andrej Štricelj:
- Kot občinski svetnik zaključuje svoje politično delo. Zahvali se za dobro sodelovanje,
vsem kandidatom na lokalnih volitvah želi uspešno kandidaturo, občinskemu svetu pa
uspešno delo še naprej.

Pripravili:
Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.
višja svetovalka občinskega sveta
in
Alenka Šintler, univ. dipl. prav.
vodja splošne službe
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