OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2010
Datum: 04. 03. 2011

PREGLED
SKLEPOV 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 28. 02. 2011
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh
overiteljev zapisnika 4. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
58. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, kot je naveden v vabilu.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
59. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 4. redne seje imenoval Gregorja Simončiča in Janeza
Podlesnika.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
2. Pregled sklepov 3. redne seje občinskega sveta, z dne 26. 01. 2011, in poročilo
o realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 3. redne seje
60. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 3. redne seje občinskega sveta, z dne 26. 01. 2011,
in poročilo o realizaciji,.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
61. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 3. redne seje občinskega sveta, z dne 26. 01. 2011, s
pripombo pri sklepu predloga proračuna glede TVD Partizana in poročilo o overitvi.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono
Blanca - predlog 2. obravnave
62. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
poslovno cono Blanca z dvema pripombama:

-

v 4. točki 7. člena odloka se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Del zbirnega
centra mora biti urejen tudi za zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov.«,
v 1. točki 27. člena odloka se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Gradnja
komunalne odpadne kanalizacije je predvidena po idejni projektni dokumentaciji št. K1/2008 - izdelovalec GPI d.o.o., Novo mesto.«.

Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
4. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
63. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata –
Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
5. Predlog prve obravnave Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2011
64. SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2011.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
65. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 20 za 1 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
66. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini
Sevnica v letu 2011 v višini 210,00 EUR.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
6. Predlog prve obravnave Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012
67. SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

68. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2012 s pripombami:
- povečajo se sredstva za investicije za krajevne skupnosti,
- povečajo se sredstva za pomoč gospodarstvu in malemu gospodarstvu;
- neposredni in posredni proračunski uporabniki proračuna Občine Sevnica pristopijo k
pripravi varčevalnih programov.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
69. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini
Sevnica v letu 2012 v višini 240,00 EUR.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto
2011
70. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
8. Poročilo o dodelitvi finančne pomoči neprofitnim organizacijam iz konta 412 v
letu 2010
71. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o dodelitvi finančne pomoči neprofitnim
organizacijam iz konta 412 v letu 2010
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
9. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2010
72. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2010.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
10. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2010
73. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu
2010.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
74. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
- Predlaga poostren nadzor predvsem v času zbiranja kosovnih odpadkov v zvezi z
aktivnostjo Romov v tem času, saj izginjajo žlebovi po cerkvah, tudi v klavnici je bila
prerezana ograja, tudi zabojniki za odpadke so prevrnjeni.
- V Boštanju na brvi čez savski most so pločniki narejeni proti Logu, prehod iz brvi na
cesto ni narejen. Predlaga, da se naredi ustrezen prehod.
Jožef Roštohar:
- Predlaga za več pozornosti v zvezi z izgradnjo projektov v Krajevni skupnosti Blanca.
Vodstvo HE naj pojasni, kaj so glede na DLN dolžni še izvesti do zaključka projekta
izgradnje HE Blanca.
Rok Petančič:
- Organizacija OECD je prikazala stanje šolstva v Sloveniji. Ugotovilo se je, da je
prevelika poraba sredstev namenjena šolstvu. Predlaga razmislek glede razvoja
osnovnega šolstva v Mirnski dolini, in sicer novogradnje šole v Tržišču.
- Predlaga, da Občina Sevnica pospeši projekt urejanja izhodišč pohodnih poti.
Tomaž Lisec:
- Zanima ga, kako so bila porabljena sredstva rezerve za naravne nesreče v letih
2008-2010.
- Kdo izvaja investicijski nadzor nad gradnjo cest in katere aktivnosti izvaja v sklopu
nadzora v zadnjih dveh letih?
- Pohvali novo spletno stan Občine Sevnica. Poda pripombo glede kopiranja
dokumentov iz spletne strani, saj nekaterih dokumentov ni mogoče kopirati.
Zvonko Tuhtar:
- Pešpot na železniškem mostu je bila ob obnavljanju – barvanju mostu odstranjena.
Ali jo je možno ponovno vzpostaviti, da bi bila pot varna?
- Predlaga postavitev označbe za Orehovo na križišču pri koncu mostu čez Savo.
Jože Imperl:
- Predlaga postavitev smernih tabel za naselja, zaselke, izpostavi označevanje na
Razborju.
Janoš Janc:
- Tudi označevalne table za razpršeno naselje Arto ni.
- Kdaj bo zaključena sanacija ceste Impoljski graben pri Kavašu?

-

Na cesti G1 so postavljene luči, ki ne gorijo. Zanima ga ali je luči potrebno usposobiti,
da bodo gorele ali se bodo odstranile?

Irena Dobnik:
- V Zdravstveni postaji Krmelj v času dopustov in praznikov ni nobenega zdravnika in
je zaprta. Predlaga, da bi bil v času dopustov in praznikov prisoten vsaj en zdravnik.
13. Razno
Župan:
 V mesecu aprilu bi opravili enodnevni strokovni izlet po občini Sevnici, potrebuje se
cel dan, turistični vodiči bodo župan, direktor in vodje oddelkov, proračun je obvezen
del izleta, da se ga vidi v naravi, udeležba je zelo zaželena, predlaga se sobota.
 Naslednja seja bo predvidoma 23. marca.
 O ponudbi o gradu Sevnica je spregovorila že gospa Breda Drenek Sotošek.
 Čestita Maksimilijanu Redenšku ob okroglem jubileju in mu izroči darilo.
Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

