OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2010
Datum: 16. 02. 2011

PREGLED
SKLEPOV 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 26. 01. 2011
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh
overiteljev zapisnika 3. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 24 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
46. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, kot je naveden v vabilu.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
47. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 3. redne seje imenoval Dušana Močnika in Hermino
Šantej.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
2. Pregled sklepov 2. redne seje občinskega sveta, z dne 08. 12. 2010, in poročilo
o realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 2. redne seje
48. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 2. redne seje občinskega sveta, z dne 08. 12. 2010,
in poročilo o realizaciji, s popravkom odbora za gospodarstvo in odbora za kmetijstvo.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
49. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 2. redne seje občinskega sveta, z dne 08. 12. 2010, in
poročilo o overitvi.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
3. Obravnava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javnih
obravnav dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica in Okoljskega poročila
50. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in se pozitivno opredelil do vseh pripomb z javne razgrnitve in

javnih obravnav dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica in
Okoljskega poročila z naslednjimi spremembami:
- pripomba z zaporedno št. 45 je delno sprejemljiva, predlog posega se racionalizira in
omeji na parc. št. 590/3 in 589, k.o. Goveji Dol;
- pripomba št. 74 ča se zazidalne površine med Krmeljem in Hincjami na levi strani;
- da se rezervacija prostora za stadion na Radni izloči;
- da se območje CU okoli OŠ Boštanj zmanjša na minimum;
- da se opredeli dvojna namenska raba zemljišč: kmetijska in energetska;
- parc. št. 168/5, k.o. Krsinji vrh naj se opredeli kot zazidljiva za stanovanjsko gradnjo;
- ohraniti oziroma povečati zazidljiva zemljišča na Razborju največji možni meri
- sprejme se pripomba pod zaporedno št. 101;
- pripomba pod zaporedno št. 103 se upošteva, in sicer se zemljišče opredeli kot druge
zelene površine;
- po sprejemu OPN se takoj pristopi k novelaciji akta z vključitvijo vseh naknadno
prejetih pobud
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
4. Predlog proračunov Občine Sevnica za leti 2011 in 2012
51. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel predlog proračunov za leti 2011 in 2012 z naslednjimi
pripombami:
- povečajo se sredstva za geodetske storitve (odmere cest) glede na možnosti;
- vnos ureditev mostu Mirna v povezavi s preplastitvijo ceste most Mirna-Miko v
Boštanju;
- potrebno je urediti status tajnikov svetov krajevnih skupnosti;
- potrebno je povečati sredstva, ki se delijo po pravilnikih za kulturo, šport;
- preveri se možnost zaposlitve geodeta v občinski upravi;
- predlog za rešitev problema zožitve ceste pri Pungeršičevem vrtu;
- uvrstitev projekta čistilne naprave Arto v proračun oziroma NRP;
- uvrstitev sanacije šole Studenec v proračun oziroma NRP;
- pričetek projektiranja pločnikov in ČN Blanca;
- predlog povečanja sredstev za JP v Šentjanžu;
- razmislek o najemu kreditov;
- pripraviti je potrebno nov razrez delitve sredstev po KS;
- dvig višine bona ob rojstvu otroka;
- zagotoviti je potrebno sredstva za izgradnjo povezave vodovoda Laze-Konjsko;
- racionalnost pri javni razsvetljavi – zmanjšanje sredstev;
- uvrstitev projekta sanacije vodovod Polje;
- uvrstitev sanacije cesta Telčice;
- preveriti možnosti javnih prometnih povezav v Posavju;
- projekt pločniki Gabrijele in projektna dokumentacija za oporni zid;
- ureditev vaškega jedra Boštanj, možnost izgradnje pločnikov v Boštanju;
- projekt ureditve križišča Črni potok.
Izid glasovanja: 19 za 1 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
5. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo »Sekundarna kanalizacija v Sevnici in
Boštanju«

52. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo »Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju«.
Občinski svet Občine Sevnica je s potrditvijo navedene investicijske dokumentacije, potrdil
tudi morebitne novelacije investicijske dokumentacije za potrebe navedenega razpisa.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
6. Predlog pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica
53. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje programov in
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
7. Soglasje k Statutu Javnega zavoda Lekarna Sevnica
54. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica daje k Statutu javnega zavoda Lekarna Sevnica soglasje, s
tem da se v statutu opravijo sledeči popravki:
- v tretjem odstavku 5. člena se pri besedilu v oklepaju doda » in št. 17/08«;
- v 13. členu se za besedno zvezo » v Svet zavoda » doda besedna zveza » kot
predstavnik delavcev«;
- v 14. členu za besedno zvezo » člane Sveta zavoda« doda besedna zveza » predstavnike delavcev«;
- v 25. členu se v drugem odstavku zadnja beseda » farmacevtov« nadomesti z
besedno zvezo » magistrov farmacije«.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
8. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet Glasbene šole Sevnica
55. SKLEP:
Občinski svet je za nadomestno predstavnico ustanoviteljice v Svet Glasbene šole Sevnica
imenoval Milico Sitar, roj. 20.12.1960, Zgornje Vodale 7, p. Tržišče.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v
Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice
56. SKLEP:

Občinski svet je za predstavnico ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Posavski muzej Brežice imenoval Olgo Golob, roj. 23.12.1949, Loka pri Zidanem Mostu 74,
p. Loka, dipl. org. dela.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
10. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
57. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi dopolnilnimi vprašanji oziroma pripombami:
Božidar Groboljšek:
Želi, da se pri odgovorih, kjer je opredeljena dinamika projektov, doda terminski načrt
oziroma plan izvedbe ali dodati, da se terminski plan ne da narediti.
Dušan Močnik:
Ali je imenovana občinska komisija pri projektu 3. razvojna os še kakorkoli vključena v
projekt?
Zvonko Tuhar:
Pričakoval je bolj natančno opredeljen terminski plan umeščenosti projekta tretja razvojna
ose v prostor, ter ali bo projekt sploh umeščen v občino Sevnica?
Breda Drenek Sotošek:
Poda pobudo, da bi bilo dobro, če bi se kdo vključil v zasebno družbeno partnerstvo, če je
Občina pripravljena sodelovat s svojim deležem.
Drago Krošelj:
Ni zadovoljen z odgovorom glede železniškega prehoda v Boštanju. Terminski plan ni
ugoden in obstaja nevarnost, da bo projekt umaknjen daleč v prihodnost.
Gregor Simončič:
Predlaga, da Občina doseže dogovor s Slovenskimi železnicami, da se vzpostavi
samostojen sistem odpiranja zapornic – hitre zapornice.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
- V proračun je prihodek rente od elektraren pride 530.000 EUR. Zanima ga, koliko je
bilo v letu 2010 prihodka od posamezne hidro elektrarne.
Janez Podlesnik:
- Kaj je s sanacijo plazu v Trnovcu?
- Zanima ga, zakaj ni označitve kraja Zabukovje na državnih cestah v Sevnici?
Breda Drenek Sotošek:

-

Kdaj bo popravljena plošča pri Kristusu pri izhodu ceste na grad, saj je nekdo skrbnik
kulturnega spomenika?
Zakaj ni oznake za Drožanjsko cesto, kjer se Cesta na grad loči, ravno tako ni oznake
za veterinarsko postajo ter lekarno?
Kdo je bil naročnik oznak za turistične kmetije, označeni sta le dve, v občini pa jih je
več?

Jožef Roštohar:
- Zanima ga, kaj se dogaja glede nadvoza v Blanci ter ureditve ceste in pločnikov.
Rado Kostrevc:
- Kdo vzdržuje in prazni ekološke otoke, saj je stanje v mirnski dolini katastrofalno?
- Na osnovi česa je sistemiziran delež javnega delavca po krajevnih skupnostih?
- Ni zadovoljen z odgovorom glede zimske službe, saj je zimska služba pričela delovati
šele med 13 in 14 uro. Ali je načrt čiščenja narejen in ali ima koncesionar dovolj
kapacitet za čiščenje snega?
Tomaž Lisec:
- Zanima ga, kako so bila porabljena sredstva iz proračunske rezervacije v letih 20082010.
- Ali je možno, da bi se del sredstev rente iz naslova HE namenila za tangirana
območja krajevnih skupnostih?
Rok Petančič:
- Občina Sevnica naj nameni več pozornosti podjetniškemu inkubatorju.
- Občinska uprava naj razmisli o primernejšemu prostoru za seje občinskega sveta.
Hermina Šantej:
- V NRP za leta 2012-2014 naj se uvrsti ureditev cest Račica-Loka in Breg-Šentjur
vključujoč sodelovanja z DRSC ter dograditev športnih objektov pri šolah, ki jim
pripadajo.
Božidar Beci:
- Ustrezno naj se uredita avtobusna postaja in križišče Črni potok.
12. Razno
Župan:
Naslednja seja bo 28. februarja.
Povabi na proslavo ob kulturnem prazniku, ki bo 04.02. ob 17 uri
Pove, da je občina pristopila k prenovi spletni strani.
Pove, da bo v prihodnjih dneh Tanja Žibert opravila individualno slikanje občinskih svetnikov.
Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

