OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0004/2010
Datum: 05. 07. 2011

PREGLED
SKLEPOV 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 15. 06. 2011
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh
overiteljev zapisnika 6. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
99. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se po skrajšanem postopu
obravnava 8. t.d.r., Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni
del območja Obrtne cone Krmelj.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
100. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 6. redne seje imenoval Alojza Zalaščka in Draga
Krošlja.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
2. Pregled sklepov 5. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 04. 2011, in poročilo
o realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 5. redne seje
101. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 5. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 04. 2011,
in poročilo o realizaciji.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
102. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 5. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 04. 2011 in
poročilo o overitvi.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3. Poslovno poročilo Plinovoda Sevnica za leto 2010
103. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 2010.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
104. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se od čistega dobička iz poslovanja Javnega podjetja
Plinovod Sevnica, ki je v letu 2010 znašal 4.890 EUR, v zakonske rezerve razporedi 244
EUR, ostanek pa je nerazporejen.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
4. Poslovni načrt Plinovoda Sevnica za leto 2011
105. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom Javnega podjetja Plinovod
Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
5. Seznanitev z Letnim programom dela in nadzora Nadzornega odbora Občine
Sevnica za leto 2011
106. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z Letnim programom dela in nadzora Nadzornega odbora
Občine Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter
pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica – 1. obravnava
107. SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju
pokopališč ter pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
108. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih
svečanostih v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

7. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti
109. SKLEP:
Občinski svet je sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del
območja Obrtne cone Krmelj – skrajšani postopek
110. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del
območja Obrtne cone Krmelj po skrajšanem postopku s spremenjenim 26. členom.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica – druga obravnava
111. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica v drugi obravnavi.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
10. Seznanitev s pripravo Državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV
Trebnje – Mokronog – Sevnica in z izdanimi smernicami Občine Sevnica
112. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z izdanimi smernicami za pripravo Državnega prostorskega
načrta za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
11. Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnik Sevnica
113. SKLEP:
Občinski svet poda pozitivno mnenje obema kandidatkama za ravnatelja oziroma ravnateljico
OŠ Sava Kladnika Sevnica, in sicer:
- Jelki Slukan, roj. 26.12.1960, profesorici slovenščine, stanujoči na naslovu Pod
Vrtačo 16, Sevnica, in
- Mirjani Jelančič, roj. 3.11.1971, profesorici razrednega pouka, stanujoči Naselje
heroja Maroka 14, Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za ravnateljico OŠ
Sava Kladnika Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

12. Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Tržišče
114. SKLEP:
Občinski svet poda pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ Tržišče Zvonki Mrgole,
roj. 29.09.1959, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Telče 19 a, Tržišče.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za
socialno delo Sevnica
115. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se v Svet Centra za socialno delo imenuje Frančiško
Zemljak, Ribniki 26, p. Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
116. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se v Svet Glasbene šole Sevnica za naslednje štiriletno
mandatno obdobje imenuje:
- Ljudmilo Sitar, Zgornje Vodale 7, p. Tržišče
- Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, p. Sevnica in
- Stanko Lisec, Lukovec 18, p. Boštanj.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
15. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
117. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep št. 1 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
16. Predlog prodaje nepremičnega premoženja Občine Sevnica
118. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št.
2315/5, k.o. Vrh.
Občinski svet Občine Sevnica je odobril prodajo parc. št. 251/3 in 251/5, obe k.o. Boštanj,
ter menjavo parc. št. 727/21, k.o. Kompolje in 2315/5, k.o. Vrh s parc. št. 354/4, k.o. Vrh.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
119. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s
pripombami svetnika:
Dušan Močnik:
 Ima pripombo na njegovo zastavljeno vprašanje glede zaposlitev v Inde, invalidske
dejavnosti Sevnica, kjer so zapisali, da je vprašanje potrebno bolj konkretizirati.
Vprašanje poda pisno, ki glasi: oseba A je redno zaposlena, kar je v redu, oseba B, ki
prejema denarno socialno pomoč okrog 160 EUR in ima od Centra plačano tudi
zavarovanje, dela pa v Indeju 7 ur dnevno, za kar prejme samo plačane stroške za
prevoz na delo, plačano malico in neko plačilo pridnosti doseganja norme, kar skupaj
znaša še ne 100 EUR. Delovna doba ne teče, ne dobi plače in ne dobi morebitne
razlike med denarno socialno pomočjo in zajamčeno minimalno plačo. Zanima ga, ali
je takšen sistem v skladu z zakonodajo.
 V Krmelju je na zelenici ob rondoju na par.št. 1004, ki je v lasti Občine Sevnica, že
dalj časa postavljen velik pano, na katerem oglašuje Avto Slak Trebnje, in ga zanima,
ali ima z Občino sklenjeno kakšno pogodbo in koliko za to plača. V kolikor tega ni
predlaga, da se o tem obvesti ustrezne službe, policija, redarstvo, da se to odstrani,
saj ni možno niti kositi, da bi bilo urejeno.
Ivan Orešnik:
 Želi pojasnilo glede sečnje grajskih dreves. Predlaga, da se poda konkretno poročilo,
kakšne so bile ponudbe, kaj je bila njihova vsebina in kakšni so stroški tega izvajalca.
Očitno je bila narejena neracionalna poraba.
Jožef Žnidarič:
 Meni, da je kljub poteku dveh mesecev za postavitev košev, le-te nujno postaviti ob
sprehajalnih poteh.
Zvonko Tuhtar:
 Glede odgovora, da predstavitve projekta tretja razvojna os za eno občino ministrstvo
ne bo izvedlo, predlaga se opravi predstavitev za več občin na skupni seji.
Jožef Roštohar:
 Želi dodatno pojasnilo, kaj se še mora dokončati ob objektu HE Blanca. Odgovor je
preveč posplošen.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
 Na Logu se izvaja projekt izgradnje kanalizacije. Ložani so nezadovoljni z izvajalcem
in samim izvajanjem del. Zanima ga, koliko denarja je bilo predvideno za to
kanalizacijo in koliko bo dejansko porabljenega? Obstajajo dvomi, da ves predviden
denar ne bo porabljen, češ da se dela ne izvajajo v skladu s projektom.

Župan poda kratek odgovor: Podan bo pisen odgovor, doda pa, da se je naredila marsikatera
stvar, ki ni bila zajeta s projektom in se ta trenutek čaka z nekaterimi ureditvami, da bodo
usklajene, da se vse ureditve v tem prostoru celovito izvedejo.
Jože Imperl:
 Pohvali ureditev parkirišč ob pohodnih potek na Lisco, za katere je pobudnik ureditve.
 V začetku zime je kritiziral zimsko službo. Po izraženi kritiki so bile zadeve urejene, za
kar izvajalcu izreka pohvalo.
 Državna cesta Breg – Jurklošter, v zaselku Lisce je bila asfaltirana s strani krajanov in
z državnimi sredstvi že pred veliko leti. Od takrat dalje, je bila cesta na tem odseku le
nekajkrat popravljena, danes pa je v zelo slabem stanju. Potrebno je pričeti s sanacijo
ceste.
 Že pred nekaj časa je za lokalno cesto proti Razborju podal pobudo za omejitev
hitrosti, in sicer postavitev prometnega znaka za največjo dovoljeno hitrost 40km/h.
Žal vozniki omejitve ne upoštevajo in predlaga, da se hitrost nekako omeji.
 Krajani so presenečeni, ko so se za projekt hidravlične izboljšave vodovodov pobirali
podpisi za služnosti in izkop za vodovod. Gre za povezavo zajetja pod Lisco proti
zaselku Jevše ter z dolino. Krajani ne morejo pristati na to, da bi se nad sedanjim
njihovim zajetjem izdelale vrtine, saj bodo potem krajani v nevarnosti, da sami
ostanejo brez vode. Poudarjajo, da so vodovod zgradili z lastnimi sredstvi, zato ne
želijo, da bi se zgodila neljuba situacija, da ostanejo brez vode. Nadalje pa tudi ne
pristajajo, da bodo potem vodo plačevali enako kot drugi, ki za lastno vodo niso vložili
nikakršnih sredstev. Pod Rudo je bilo nekaj usadov ceste in zaradi sanacije so bile
narejene vrtine. Ugotovljeno je bilo, da so na globini 14-15 m ugotovili velike količine
vode. Meni, da je ta lokacija za vodooskrbo Jevš bistveno večjega pomena. Predlaga,
da se preveri ta možnost vodooskrbe.
Tomaž Lisec:
 Iz zadnjih prebranih zapisnikov je ugotovil, da je kar nekaj tem, ki so odprte, in sicer
statut, OPN, optika, stadion, most na Logu, tretja razvojna os, obvoznica v Boštanju,
na Blanci. Pogreša s strani župana in občinske uprave predstavitev teh točk na sejah
občinskega sveta. Med ljudmi se širijo govorice, da se o teh projektov več izve iz
medijev in pogovorov, kot na samih sejah. Ob proračunih so pomembnejši projekti res
nekoliko predstavljeno, ampak samo ob teh priložnostih je to premalo. Predlaga, da
se na naslednji seji občinskega sveta sprejme statut, poda informacije glede
izpostavljenih projektov.
 Zanima ga, kdaj bo na seji Vlade odločitev glede rente s strani Nuklearne elektrarne
Krško. Če zadeva ne bo obravnavana na prihodnji seji Vlade, predlaga sprejem
sklepa, da občinski svet podpira Občino Sevnica oziroma župana pri ugodni rešitvi
zadeve za Občino Sevnica.
 V tem času so že vidne zasaditve v posameznih delih naše občine, križišča, krožišča
in javne površine ob cestah. Zanima ga, kdo je izvajalec, kako je bil izbran ter kakšen
je znesek in obseg del.
Župan poda kratek odgovor: Glede strateških projektov se strinja in tudi sam bi želel večkrat
seznanit občinski svet. A kljub velikim naporom Občina Sevnica ne uspe dobiti nikogar z
odgovornih s strani MZP in MOP-a na občinski svet. Na prihodnji seji zagotovo eden od
strateških projektov bo predstavljen. Renta NSRAO, renta tudi za Občino Sevnica,
sprememba uredbe je vložena na Vlado in po 24.6., in ko mine rok za pripombe in dopolnitve
upa, da bo uredba sprejeta na Vladi.

Dušan Močnik:
 V kakšni fazi je pravilnik za financiranje krajevnih skupnosti?
 Sliši, da se pripravlja projekt namestitve 10 kamnov obeležij v sevniški mestni park,
kot spomin na žrtve spusta po Savi. Govori se o stroških 10.000 EUR, ki naj bi jih
pokrile Občina Sevnica in krajevne skupnosti, ki so imeli v nesreči udeležene krajane
svoje krajevne skupnosti. Prosi za pojasnilo glede projekta.
*Poda vprašanje v pisni obliki, ki je v prilogi zapisnika.
 Poda pobudo krajanov Gabrijel za postavitev omejitve hitrosti na 40 km/h na znak
Gabrijele iz smeri Cirnika.
 Predlaga sanacijo udarnih lukenj na cesti od Krmelj do Pijavic.
 Objekt Intima Krmelj je v slabem, neuglednem stanju in kvari podobo kraja. Predlaga
in sprašuje, kako bi lahko Občina pristopila k odkupu te stavbe, v kateri bi lahko
uredili dom za starejše občane oziroma dom za bivanje starejših.
Jože Županc:
 V preteklosti si je ogledal celotno občino in ugotavljal razvoj posameznih krajevnih
skupnosti in naselij. Številne pobude po potrebah je izrazila tudi KS Blanca. Sprašuje
koliko investicijskih sredstev je Občina Sevnica v zadnjih 10 letih namenila posamezni
krajevnim skupnosti za razvoj, podatek naj vključuje tudi investicijska vzdrževanja in
vlaganja v vso infrastrukturo.
Ivan Orešnik:
 Krajani sprašujejo, kdaj bo končana celotna izgradnja vodovoda Cerovec. Informacija
s strani občinske uprave je bila, da naj bi bila že leta 2010, sedaj smo 2011. V kateri
fazi je trenutno projekt in ali potekajo kakšna dela? Sprašuje, zakaj se gospodinjstev,
katera bi bilo možno na ta vodovod že priključit z nekimi minimalnimi sredstvi, ne
priključijo? Ve se, da ob prvem sušnem obdobju na tem območju ne bo vode.
 Zanima ga, kaj je s projektom širokopasovno omrežje, zakaj projekt stoji. Ali ima
zastoj kakšne posledice na samo izgradnjo?
Župan poda kratek odgovor: Na svete krajevnih skupnosti ste prejeli gradivo, na katerega
pričakuje občinska uprava v roku 10 dni komentar in usmeritve.
Ivan Orešnik:
 Slišal je, da podpisa s strani ministrstva ni.
 Zanima ga, ali se prometna signalizacija po študiji varnih šolskih poti že ureja. Opaža
da iz Gabrijel proti Krmelju tabla že več kot tri mesece leži na tleh. Poda pobudo, da
se k temu čim prej pristopi.
Hermina Šantej:
 Glede hidravlične izboljšave vodovodov pove, da se v Loki oziroma Račici išče
dodaten vir, ki naj bi se na to priklopil. V letu 2008 se je projekt obravnaval na
občinskem svetu. Svetniki na občinskem svetu in svetu krajevne skupnosti so se
zamenjali in dejansko o teh projektih ne vejo veliko. Zato predlaga, da pred pričetkom
izvajanja projektov odgovorni ponovno predstavijo projekt svetnikom in krajanom.
 Glede širokopasovnega omrežja predlaga, da projektanti projekt predstavijo na
krajevni skupnosti, lahko pa tudi večjemu številu krajanov.
 Naslednje vprašanje je podano s strani Sveta šole Občine Sevnica, in sicer glede na
investicijski plan, po katerem je za sanacijo sanitarij namenjeno 120.000 EUR. V
lanskem letu je bilo predvidenih 45.000 EUR za sanacijo sanitarij, in ker se je
spremenil način javnega naročanja te investicije niso izvedli v lanskem letu, zato so
se sredstva prenesla v letošnje leto. Zanima jih, zakaj je letos za sanacijo potrebnih
20.000 EUR več in kje so tista sredstva, ki so bila v lanskem letu namenjena za to
sanacijo.

Jožef Roštohar:
 Predlaga, da se pobude krajanov z Blance, ki so bile obravnavane na zboru krajanov
in posredovane na Občino Sevnica obravnavajo na seji občinskega sveta. Poda
pisno pobudo, ki je priloga zapisnika.
 Poda pobudo, da se v Krajevni skupnosti Blanca spremenijo volilne enote, da bo
enakomerna zastopanost občanov v svetu Krajevne skupnosti Blanca.
Župan poda kratek odgovor: Občina je v stalnem stiku s krajevno skupnostjo Blanca, meni,
da je nujno zaključiti z debatiranjem in zborovanjem in se je potrebno lotiti dela. Naročanje,
kaj je na Blanci potrebno je potrebno zaključiti ter pričeti z realizacijo.
Janez Kukec:
 Zanima ga, kako je s projektom vodovod Polje in v kateri fazi je trenutno?
Dušan Močnik:
 Pripravlja se rebalans proračuna RS in ga zanima njegov sprejem na naše
predvidene investicije.
Župan poda kratek odgovor: Trenutno ni nobene resne informacije. V časopisu je zaslediti,
da Direkcija za ceste izgublja 100 mio EUR, je zaskrbljen nad rebalansom.
19. Razno
Župan:
 Naslednja seja bo predvidoma 13.7.
 26.5 ob 19 uri osrednja slovesnost ob dnevu državnosti
Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

