OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0004/2010
Datum: 28. 11. 2011

PREGLED
SKLEPOV 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 30. 9. 2011 IN
NADALJEVANJE DNE 5. 10. 2011
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh
overiteljev zapisnika 8. redne seje
Ob začetku seje je bilo dne 30. 9. 2011 prisotnih 22 članov občinskega sveta, dne 5. 10.
2011 je bilo na začetku seje prisotnih 16 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil
sklepčen.
140. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se 10 točka dnevnega reda umakne z dnevnega reda.
Izid glasovanja: 15 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
141. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem,
- da se po skrajšanem postopku obravnava:
 4. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica in
 8. t.d.r. - Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2011
- da se z dnevnega reda umakneta 3. in 10. točka dnevnega reda;
- ostale točke se ustrezno preštevilčijo;
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
142. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 8. redne seje imenoval Janoša Janca in Jožeta
Županca.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
2. Pregled sklepov 7. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 7. 2011, in poročilo o
realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 7. redne seje
143. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 7. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 7. 2011, in
poročilo o realizaciji.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

144. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 7. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 7. 2011 in poročilo
o overitvi.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
145. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
4. Poslovnika občinskega sveta občine Sevnica – 1. obravnava
146. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica v prvi
obravnavi s pripombami:
 odločanje oziroma potrditev zapisnika občinskega sveta naj bo točka dnevnega reda
po sprejetem dnevnem redu, kot je sedanja praksa;
 predlaga se zmanjšanje števila delovnih teles oziroma njihovo združevanje glede na
vsebino dela, smiselno pa bi bilo število pri vseh delovnih telesih povečati na sedem
članov;
 briše naj se drugi stavek drugega odstavka 34. člena glede navajanja prisotnih članov
na seji občinskega sveta;
 doda naj se besedilo, kdo vse lahko predlaga točke dnevnega reda za seje delovnih
teles, npr. predsednik delovnega telesa, polovica članov delovnega telesa,
 doda naj se besedilo, da so pooblastila za vodenje sej pisna, izjemoma ustna;
 doda naj se besedilo, da so tudi zapisniki delovnih teles objavljeni na spletni strani
Občine Sevnica;
 vsebina zapisnikov naj do pričetka snemanja sej ostane v sedanji obliki;
 doda naj se besedilo v 29. členu, da se vse pisne pripombe, želje in vprašanja
obravnavajo na seji kot točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
5. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
147. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica z naslednjimi
amandmaji:
- V tretjem odstavku se mesečna nagrada predsednika sveta krajevne skupnosti določi
v višini 280,00 EUR.

-

Doda se nov četrti odstavek 11. člena, ki glasi: »Mesečna nagrada predsednika
krajevne skupnosti zajema tudi sejnino za sklic in vodenje sej sveta krajevne
skupnosti.«. Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V pravilniku se briše VII. poglavje pravilnika, ki obsega 12. člen. Ostala poglavja in
členi v predlogu pravilnika se ustrezno preštevilčijo.

Občinski svet je sprejel sklep, da se vsa izplačila po tem pravilniku znižajo za 20% do
preklica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
6. Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
148. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2011 –
skrajšani postopek
149. SKLEP:
Občinski svet je k Odloku rebalansa B proračuna Občine Sevnica za leto 2011 sprejel
naslednji amandma, in sicer finančni načrt KS Boštanj na predlog krajevne skupnosti
Boštanj.
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu B proračunu Občine Sevnica za leto 2011 s
sprejetim amandmajem po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 13 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj – 1. obravnava
150. SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma k Predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj, in sicer, da se v
devetem členu:
- v prvem odstavku za besedno zvezo »zagotavljajo zavezanci« doda besedna zveza
»kot investitorji poslovnih objektov«,
- doda nov tretji odstavek, ki glasi: »Glede na 1. točko 83. člena ZPNačrt se komunalni
prispevek ne plača za gradnjo javne infrastrukture.«
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.

151. SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
152. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval in sprejel Predlog Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
153. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da Občina Sevnica sočasno in čim prej podpiše predpogodbo
za nakup nepremičnin ter pogodbo o opremljanju zemljišč v tekstu, kot je bilo predloženo
odboru za komunalno dejavnost in infrastrukturo.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2011
154. SKLEP:
Občinski svet je bil sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2011 prejmejo:
Grb Občine Sevnica:
- STILLES d.o.o., inženiring in notranja oprema Sevnica
Zlato plaketo Občine Sevnica:
- IVICA ŽNIDARŠIČ, Koseskega 1, Ljubljana
- DRUŠTVO SALAMARJEV SEVNICA
- ATG ZUPAN podjetje za proizvodnjo, trgovino, export-import d.o.o. Krmelj
Srebrno plaketo Občine Sevnica:
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STUDENEC
- AKTIV KMEČKIH ŽENA TRŽIŠČE
- LJUDMILA SITAR, Zgornje Vodale 27, Tržišče
- AKTIV KMEČKIH ŽENA BLANCA
- MARIJA MIRA ŠRAJ, Boštanj 9b, Boštanj.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
10. Gospodarjenje z odpadki v občini Sevnica
155. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s problematiko ravnanja z odpadki v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

11. Seznanitev z dopolnitvijo letnega programa dela in nadzora Nadzornega odbora
Občine Sevnica za leto 2011
156. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z dopolnitvijo letnega programa dela in nadzora Nadzornega
odbora Občine Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
12. Seznanitev z imenovanjem dveh podžupanov
157. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z imenovanjem dveh podžupanov Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem
158. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep št. 2 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
14. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
159. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št.
1011/2, k.o. Boštanj, parc. št. 1649/4, k.o. Žigrski Vrh in parc. št. 941/33 in 2760/4, obe k.o.
Tržišče ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet Občine Sevnica je odobril prodajo parc. št. 2532/282, 2532/495 in 2532/654,
vse k.o. Log.
Občinski svet Občine Sevnica je odobril prodajo parc. št. 1310/2, 1311/2, 1312/42, 1313/2,
1314/6, 1314/4, 1315/2, 1317/2, 1318/4, 1318/6, 1319/2, 1320/2, 1600, vse k.o. Log, parc. št.
875/10 in 875/11, obe k.o. Šmarje ter parc. št. 1521/6, 1521/9, 343/1, 1521/5, 340/2, 1521/3,
1521/4, 1521/10, 1521/12, 1521/13 in 1521/15, vse k.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

15. Predlog ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Boštanj
160. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je odobril razpolaganje s solastniškim deležem Krajevne
skupnosti Boštanj v deležu 2/3 na parc. št. 1634/1 in 1634/3, obe k.o. Log in prodajo
poslovnih prostorov v 3. etaži objekta na naslovu Log 30.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
16. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
161. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s
pripombami svetnika:
Ivan Orešnik:
 Ima pripombo v zvezi odgovora v zvezi vodovoda Cerovec. Iz gradiva na današnji seji
glede komunalnega prispevka ugotavlja, da je ta vodovod že priključen in se tudi že
upošteva pri izračunu komunalnega prispevka, v resnici pa priključitve še vedno ni.
Zvonko Tuhtar:
 Že dve seji nazaj je podal predlog za prometni znak kažipot v Šmarju pri mostu, ki je
postavljen in se zanj zahvaljuje. Je pa storjena napaka, saj je sedaj označeno za
smer Orehovo, znak za Loko pa je odstranjen. Prosi, da se znak za Loko postavi
nazaj.
Jožef Žnidarič:
 Zahvaljuje se za vse posredovane odgovore, ravno tako je bil prisoten pri krpanju
cestišč, s čimer je zadovoljen.
Jože Županc:
 Zahvaljuje se glede odgovora glede investicijskih sredstev po krajevnih skupnostih, s
pripombo, da ugotavlja, da v obdobju od 2005 do 2010 na Blanci ni bilo posebnih
investicijskih vlaganj, zato upa, da se bo v odboju 2011 do 2015 kaj več postorilo na
tem območju.
Rok Petančič:
 Glede odgovora na njegovo pobudo glede postavitve e-točk pove, da pri pobudi
vztraja. Glede Sevnice doda, da v Mladinskem centru e-točka funkcionira, za kar je
zaslužno eno društvo, ki je aktivno v tem centru.
Rado Kostrevc:
 Odgovor na vprašanje gospoda Dušana Močnika, zakaj je pri razpisu za izvajanje
šolskih prevozov iz relacij izpadla OŠ Krmelj, ni zadovoljiv. Po pregledu celotne
dokumentacije glede šolskih prevozov ugotavlja, da v zvezi s tem poteka postopek na
Občini Sevnica od 4.6.2002 in do danes še ni bil zaključen. Meni, da je ta odgovor
nekako delen. Za naslednjo točko dnevnega reda pa bi postavil vprašanje, kdaj se bo
ta proces zaključil.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
 V Krajevni skupnosti Boštanj jih glede financiranja najbolj moti prihodek namembnosti
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Prihodek se od leta 2004 ni nič spremenil,

kljub temu da so bili v zadnjem času zgrajeni poslovni objekt Mercator, Tuš, Hoffer ter
povečal objekt Mlakarja. Prosi, da se podatki preverijo in da v krajevni skupnosti
prejmejo kar jim pripada.
Hermina Šantej:
 Poda pobudo, da se cesta od železniške postaje do trga v Loki, kjer hodijo otroci peš
uredi kot enosmerna cesta ali pa da se uredi talna označba za otroke – pešce, zaradi
zagotovitve varnosti otrok. Zadevo je obravnaval tudi svet staršev v šoli ter jo potrdil.
Rok Petančič:
 Glede na to, da je bil v Sevnici Cirkus ga zanima, kolikšen je bil prihodek Občine
Sevnica iz tega naslova. Zanima ga tudi njihovo oglaševanje, saj meni, da je bilo
oglaševanje zelo nasilno na drogovih javne razsvetljave.
 Na kakšen način se pregleduje stanje javne razsvetljave, saj opaža, da so nekatere
žarnice kar nekaj mesecev ugasnjene? Meni, da je vzdrževanje ne redno.
 Na Prvomajski cesti so že bili postavljeni ukrepi za umiritev hitrosti. Prebivalci
opozarjajo, da že izvedeni ukrepi ne zadoščajo, zato predlaga, da svet za preventivo
v cestnem prometu ponovno obravnava ta problem.
Rado Kostrevc:
 Kdaj bo postopek za uvedbo šolskega prevoza na relaciji Polje – Krmelj končan?
20.5.2002 je bilo na pobudo šole pridobljeno mnenje sveta za preventivo v cestnem
prometu, ki ga je vodil Zvone Tuhtar, na katerem je mnenje, da svet ugotavlja, da je
ta odsek ceste nevaren. Na kar je tudi Policijska uprava Krško podala mnenje, da je
ta odsek nevaren. Nato je v nekem odboju realizacija tega predloga mirovala,
12.4.2009 je šola podala ponovno vlogo o prevozih otrok. Odgovor je bil, da se
pripravlja študija. V študiji te relacije ni bilo vključene. Ker te relacije v študiji ni bilo
vključene, ostane pri prevozih vse tako kot je bilo. Po drugi strani pa je bilo
ugotovljeno, da iz istega naselja iz Polja individualni voznik odpelje otroke v drugo
smer, to je v Tržišče, na odseku ki je verjetno prav tako nevaren. Zakaj se ta predmet
obravnave oziroma ta situacija ne reši oziroma kdaj se bo zaključila in kdaj bo šola
prejela odgovor. Enkrat je šola že prejela odgovor, da občinski svet ni nikoli potrdil,
da je ta odsek nevaren. Nikoli še ni slišal, da mora občinski svet potrditi, da je odsek
nevaren, če je to ugotovila komisija. Meni, da občinski svet potrdi ali uvede prevoz ali
ne. In če komisija ugotovi, da je odsek nevaren, je pač nevaren. V nadaljevanju
odgovora gospodu Močniku je navedeno, da se je zato šoli nabavil šolski kombi, z
namenom zagotavljanja šolskega prevoza. Ali to pomeni, da šola s tem kombijem
prevaža šolske otroke in občina te stroške krije ali šola to plača z vednostjo Občine iz
materialnih stroškov. Mimo se vozi tudi voznik, ki vozi iz Šentjanža otroke v šolo s
prilagojenim programom v Sevnico in se pelje prazen mimo. V luči racionalizacije, ki
je sam ni zaznal v zvezi s to študijo, je morda možno tega človeka porabiti ko gre v
Šentjanž in ko gre nazaj.
Tomaž Lisec:
 Ali za poslovno cono Blanca potekajo kakšne aktivnosti v zvezi pridobivanja
investitorjev
 Glede reke Save in podjetja Infre predlaga, da se pripravi pregled nedokončanih del,
tako glede slabo in neizvedenih del glede brežine, pešpoti in kolesarskih poti, ter
druga dela, ki so obveznost Infre.
 Ali lahko Občina ponovno na Ministrstvo za okolje in prostor posreduje dopis glede
plovbe z motornimi vozili po reki Savi. Če predlagane uredbe ne bo, potem tudi
pristan Orehovo ne bo zaživel.

Breda Drenek Sotošek:
 Ima pobudo, da je v Boštanju pri odcepu za Hoffer potrebno pokositi ambrozijo, ki se
bo sicer zasejala tudi ob Savi.
Janez Podlesnik:
 Predlaga, da se veje, ki visijo na cestišča odstranijo, saj se bliža zima in bo sneg še
dodatno z obremenitvijo vej oviral vozišče.
Jožef Žnidarič:
 Želel bi pridobiti informacijo, kako je z zakloniščem v objektu HTC in ali ga je možno
preurediti.
18. Razno
Župan:
- Čestita Roku Petančiču za rojstni dan.
- naslednja seja bo predvidoma v drugi polovici meseca novembra
- mesec november je mesec občinskega praznika, zato poziva, da se prireditev v
mesecu novembru skupaj udeležimo v čim večjem številu
- slavnostna seja občinskega sveta bo v petek, 11. 11. 2011 ob 17 uri, v Športnem
domu
Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

