OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0004/2010
Datum: 13. 12. 2011

PREGLED
SKLEPOV 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 7. 12. 2011
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh
overiteljev zapisnika 9. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
162. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava:
 6.t.d.r. - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu
Sevnica - Stari center (centralne dejavnosti) URN 32 (območje Trga svobode)
 7.t.d.r. - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Krmelj
 8.t.d.r. - Predlog Spremembe Statuta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica
 12.t.d.r. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
163. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 9. redne seje imenoval Janeza Kukca in Štefana
Teraža.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
2. Pregled sklepov 8. redne seje občinskega sveta, z dne 30. 9. 2011, in poročilo o
realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 8. redne seje
164. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 8. redne seje občinskega sveta, z dne 30. 9. 2011, in
poročilo o realizaciji.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
165. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 8. redne seje občinskega sveta, z dne 30. 9. 2011 in poročilo
o overitvi.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

3.

Seznanitev Občinskega sveta Občine Sevnica z izvajanjem programa »Živimo
zdravo« v občini Sevnica

166. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z izvajanjem programa »Živimo zdravo« v občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
4. Predlog Sklepa o podaljšanju veljavnosti Sklepa o subvencioniranju cene
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
167. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o
subvencioniranju cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
5.

Predlog Odredb o omejitvah parkiranja v mestu Sevnica
a) Predlog Odredbe o določitvi cone parkiranja proti plačilu ter višino
parkirnine na javnem parkirišču na zemljišču s parc. št. 493/8, k. o. Sevnica
– nad HTC
b) Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na delu
zemljišča s parc. št. 493/20, k. o. Sevnica – nad HTC

168. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval predloga Odredb o omejitvah parkiranja v mestu
Sevnica. Občinski svet nalaga občinski upravi, da preuči stališče odbora za komunalno
dejavnost in infrastrukturo ter pripombe občinskega sveta ter jih do naslednje seje skuša v
največji meri upoštevati pri oblikovanju novih odredb.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu
Sevnica - Stari center (centralne dejavnosti) URN 32 (območje Trga svobode) skrajšani postopek
169. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ureditvenem načrtu Sevnica - Stari center (centralne dejavnosti) URN 32 (območje Trga
svobode).
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Krmelj skrajšani postopek
170. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
zazidalnem načrtu Krmelj.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Spremembe Statuta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica – skrajšani postopek
171. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica soglaša s Spremembo Statuta zavoda za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, in sicer s spremembo 1. alineje 1. odstavka 50.
člena statuta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
9. Predlog Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v
občini Sevnica
172. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju
krajevnih skupnosti v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 10 za 2 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
10. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica - skrajšani postopek
173. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
11. Predlog Poslovnika občinskega sveta občine Sevnica – 2. obravnava
174. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica v drugi
obravnavi.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

12. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – skrajšani postopek
175. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je bil sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
13.

Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2012

176. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in
vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
14.

Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju
Občine Sevnica za leto 2012

177. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na
območju Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
15. Predlog za odpis dolgov najemnikom, ki so se iz stanovanja že izselili
178. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o odpisu dolga, v skupni višini 17.187,16 €, za
naslednje izseljene najemnike:
1. najemnici, ki se je iz stanovanja izselila v letu 2005, se odpiše dolg v višini 870,22 €,
2. najemnici, ki je brezposelna in se je iz stanovanja izselila s posredovanjem izvršitelja
v letu 2006, se odpiše dolg v višini 7.027,69 €,
3. najemnici, ki se je iz stanovanja izselila v septembru 2009, se odpiše dolg v višini
2.404,03 €,
4. najemnici, ki se je zaradi nezmožnosti plačila izselila v maju 2008 in nima zaposlitve,
se odpiše dolg v višini 3.025,45 €,
5. najemniku, ki se je iz stanovanja izselil že v letu 2006, se odpiše dolg v višini
3.859,77 €.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

16.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica

179. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je opravil razpravo o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica in predlaga, da se pravilnik popravi v delu
sofinanciranja tudi storitvenih dejavnosti, ki imajo ne trgovinski značaj in so potrebne
dodatnega sofinanciranja in predlaga, da se pravilnik ponovno obravnava in sprejme na
naslednji seji.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
17.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica

180. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
18.

Predlog sklepa o preselitvi Mladinskega centra Sevnica in Turistične agencije
Doživljaj v bivše prostore Knjižnice Sevnica

181. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlog Zavoda KŠTM Sevnica za preselitev
Mladinskega centra Sevnica in Turistične agencije Doživljaj v bivše prostore Knjižnice
Sevnica na naslovu Trg svobode 11. Prostori se dajo v upravljanje Zavodu KŠTM Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
19. Predlog mnenja o kandidatu za ravnatelja OŠ Ane Gale Sevnica
182. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica poda pozitivno mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Ana Gale
Sevnica Branku Terašu, profesorju telesne vzgoje, roj. 23. 9. 1950, stanujočemu na naslovu
Planinska cesta 22, Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

20. Predlog mnenja o kandidatu za direktorja Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
183. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica poda pozitivno mnenje k imenovanju Roberta Potočnika,
diplomiranega socialnega delavca, rojenega 13. 07. 1973, stanujočega na naslovu Cesta na
Ljubečno 50, 3000 Celje, za direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
21. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
184. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep št. 3 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
22. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
185. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št.
941/15, 941/34, 2760/2, vse k.o. Tržišče, parc. št. 681/4, k.o. Blanca in parc. št. 2664/19, k.o.
Studenec ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
23. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
186. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo svetnika:
Tomaž Lisec:
 Glede odgovora ki se nanaša na reko Savo in podjetje Infro, bi želel, da poda
odgovor tudi samo podjetje Infra. Danes je bil na spletni strani tega podjetja in ima
občutek, da je to podjetje ne samo pozabilo na Občino Sevnica, temveč tudi na
delovanje, saj na spletni strani ni našel letnega programa dela tega podjetja. Na
spletni strani pa je pri podjetju Infra našel revizijsko poročilo za zagotavljanje
izvajanja gospodarske javne službe. Po prebranem dokumentu ugotavlja, da podjetje
Infra v preteklosti, še manj pa v sedanjosti ni naredilo vsega potrebnega za Občino
Sevnica. Gre za poziv Občini, da izvede pritisk na podjetje Infra, da je bila Občina
Sevnica vključena pri izgradnji hidroelektrarn ob spodnji Savi. Zanima ga tudi, ali
komisija, ki je bila imenovana za spremljanje izgradnje hidroelektrarn, še deluje.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

24. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
 Zanima ga, kakšna je situacija z Dvorcem. Zadeva se nanaša še na izgradnjo HE
Boštanj.
 Na Lukovcu se krajani pritožujejo, da je novi asfalt zelo spolzek. Predlaga, da se
stanje sanira, saj je cesta ob dežju skoraj neprevozna.
 Krajane Lukovca zanima, kaj je z njihovo čistilno napravo, saj nikjer ni jasno
opredeljeno, ali bo na Lukovcu zgrajena posebna čistilna naprava ali se bodo
priključili na centralno čistilno napravo Log?
 Ob izgradnji širokopasovnega omrežja izvajalec koplje po cestah, namesto, da bi se
umaknil ob rob ceste. Sam je dal predlog, da pri njemu kopljejo po njivi, vendar so
kljub temu kopali po cesti. Ceste bodo ob sanaciji še v slabšem stanju, saj bo prišlo
do udorov.
Jožef Roštohar:
 Tudi na Blanci so problemi z izgradnjo širokopasovnega omrežja, posebej tam, kjer
lastništvo cest ni urejeno. Bankine po izgradnji so neutrjene, obstaja nevarnost
lomljenja asfalta ter nesreč tovornjakov. Ima pa vprašanje, kdo bo saniral te uničene
ceste in bankine.
 Pri izgradnji širokopasovnega omrežja je Občina Krško lastništvo uredila pred samo
izgradnjo.
Breda Drenek Sotošek:
 Krajani sprašujejo, kdo letos krasi občinske ulice, zakaj se postavljajo drevesa, ki
ovirajo promet, hojo, parkiranje in preglednost cest. Lansko leto je bil komisijsko
izveden ogled okrasitve po drugih mestih, pa ni nobenega pozitivnega učinka.
 Zanima jo, kaj se gradi ob Drožanjski cesti ob Drožanjskem potoku. Krajane tudi
zanima, kakšno igrišče bo nastalo ob Drožanjski cesti.
Rado Kostrevc:
 Ponovno ga zanima, kdaj bo končan postopek v zvezi s priznavanjem pravice
brezplačnega šolskega prevoza šoloobveznih otrok iz vasi Polje, ki sodi v šolski
okoliš Krmelj in kdaj bo vzpostavljena dejanska možnost uporabe te pravice.
Sprašuje tudi zato, ker je prejel pobudo staršev teh otrok. Želi, da se ta problem, ki
poteka od leta 2002 reši.
Gregor Simončič:
 Star mirnski most, v delu izliva Mirne v Savo, se je saniral in je tega vesel. Star rimski
most, ki bi lahko bil kot kulturni spomenik, se je ob tem posegu zakril. Meni, da gre za
nemaren odnos do kulturne dediščine.
Rok Petančič:
 Nanj sta se obrnila dva mlada podjetnika, ki sta se prijavila na razpis za odpiranje
novih delovnih mest, saj sta zaposlila nove osebe. Razpis je bil odprt do 31.8., nato
pa po njunih podatkih 16.9. razveljavljen oziroma ukinjen. Zanima ga vzrok tega, saj
sta bila zaradi razveljavitve razpisa oškodovana, ker se nista zaradi prijave na občino
morala prijaviti na državni razpis.
 Glede javne razsvetljave se zahvaljuje za odgovor. Zadeva sistemsko ni najbolje
rešena, zato poda pobudo, da se vključi sistemski nadzor nad nedelovanjem ter
izvede racionalizacija in se pridobi tudi nepovratna sredstva za rabo varčne energije.

Tomaž Lisec:
 Tudi nanj se je obrnilo nekaj društev in jih zanima pravna podlaga za razveljavitev
razpisov oziroma zakaj je prišlo do enostranskega odstopa od pogodb.
25. Razno
Župan:
- Na klop ste svetniki prejeli informacijo oziroma seznanitev s postopkom za obravnavo
zahteve krajanov za razpis referenduma za ustanovitev krajevne skupnosti Dolnje
Brezovo
- Zaželi prijetno praznovanje v prazničnem decembru, zato ste na klop prejeli skromne
pozornosti za delo v občinskem svetu
- Povabi na božično novoletni koncert Godbe Sevnica dne 18. decembra
- Povabi na predstavo, komedijo, ki bo 22. decembra
- Poziva na praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, 26. decembra
Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

