OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2012
Datum: 22. 03. 2012

PREGLED
SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 16 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
204. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da:
1. se 3. t.d.r. - Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje, sprejema
po rednem postopku v prvi obravnavi,
2. po skrajšanem postopku se obravnavajo:
 6. t.d.r. – Predlog Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
 9. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica,
 10. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica,
 14 t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica,
3. da se z dnevnega reda umakneta 4. In 5 točka dnevnega reda na predlog
pripravljavca gradiva,
4. ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje občinskega sveta, z dne
25. 01.2012
205. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 10. redne seje občinskega sveta z dne, 25. 01. 2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
206. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 10. redne seje občinskega sveta z dne, 25. 01. 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje – prva obravnava
207. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje v prvi
obravnavi.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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4. Predlog Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani
postopek
208. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
5. Seznanitev z Aktom o organizaciji Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
209. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z Aktom o organizaciji Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
6. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
210. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovi načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto
2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica – skrajšani postopek
211. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
212. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

2

9. Obravnava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
dopolnjenega osnutka OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log in izven
nivojsko križanje ceste z železnico
213. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in potrdil predlagana stališča do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta (OPPN) za most čez reko Savo pri naselju Log in izven nivojsko križanje ceste z
železnico, št. 3505-0007/2007, z dne 28. 2. 2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
10. Projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Sevnica – informacija o dosedanjih aktivnostih ter aktivnostih do zaključka
projekta
214. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z informacijo o dosedanjih aktivnostih ter aktivnostih do
zaključka projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Sevnica, s poudarkom na pravočasnem sklepanju služnostnih pogodb, ustrezni
sanaciji cest in kmetijskih površin po izvedbi del ter seznanjenosti krajanov in javnosti glede
izvedbe projekta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
11. Delovanje Televizije Vaš kanal, Novo mesto
215. SKLEP:
Občinski svet podpira ohranitev nadaljnjega delovanja osrednjega
televizijskega programa Vaš kanal, s statusom posebnega pomena.

regionalnega

Občinski svet je podal pobudo, da se na državnem nivoju čim prej sprejme ustrezna
zakonodaja, ki bo uredila delovanje in financiranje medijev tovrstnega statusa.
Občinski svet podpira dodatno izredno sofinanciranje programa Vaš kanal pod pogoji, da se
dodatno financiranje izvede v daljšem časovnem obdobju, v maksimalni višini do
predlaganega zneska in v sorazmernem deležu glede na povečanje poročanja iz območja
občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica – skrajšani postopek
216. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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13. Potrditev Cenikov za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v krajevnih
skupnostih Boštanj, Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje
217. SKLEP:
Občinski svet je potrdil predlog cen za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v
krajevnih skupnostih Boštanj, Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje. Krajevne
skupnosti morajo upoštevati davčni vidik pri oblikovanju cenikov, in sicer mora KS Boštanj na
cenik ločeno navesti ceno brez in z DDV-jem, krajevne skupnosti Krmelj, Studenec,
Šentjanž, Tržišče in Zabukovje pa imajo cene določene brez DDV, saj niso davčni zavezanci.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
14. Zahteva krajanov za razpis referenduma za ustanovitev krajevne skupnosti Dolnje
Brezovo
218. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da je zahteva za razpis referenduma za ustanovitev Krajevne
skupnosti Dolnje Brezovo ustrezna.
Občinski svet je pooblastil župana za razpis referenduma, tako da se glasovanje opravi
sočasno z rednimi volitvami predsednika Republike Slovenije v letu 2012.
Izid glasovanja: 16 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
15. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2011
219. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu
2011.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
16. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
220. SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet JZ
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica imenoval Janeza Levstika,
stanujočega na naslovu Mrtovec 9a, Boštanj.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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17. Predlog sklepa o dopolnitvi
premoženjem Občine Sevnica

letnega

načrta

razpolaganja

z

nepremičnim

221. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 4 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012 .
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
18. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

z

nepremičnim

222. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parceli št. 2756/2 in 2755/3,
obe k.o. Tržišče ter parcelo št. 960/5., k.o. Breg in odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
223. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo svetnika:
- Dušan Močnik: Predlaga, da ribiči pri ribniku v Krmelju postavijo tablo »Prepovedano
kopanje«.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
 Meni, da se javna razsvetljava prehitro prižiga in prepozno ugaša. Prav bi bilo, da se
varčuje tudi na tem področju.
Tomaž Lisec:
 Zanima ga, kdaj se je nazadnje sestala komisija za spremljanje izgradnje HE Blanca,
kdaj se predvideva naslednji sestanek ter ali obstoji arhiv zapisnikov sestankov
komisije v zvezi z izgradnjo HE Boštanj in HE Blanca?
Rok Petančič:
 Na eni izmed zadnjih sej prejšnjega mandata je bil obravnavan tudi OPPN za
območje novega upravnega središča v starem mestnem jedru. Sprejet je bil sklep, da
se ureditve načrtujejo celostno za celotno območje trga. Zanima ga, kje je postopek
in kdaj je predvidena ponovna obravnava.
Hermina Šantej:
 Zanima jo, v kateri fazi je projekt ureditve pločnikov in državne ceste Račica-Loka.
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Breda Drenek Sotošek:
 Ali je Občina Sevnica res delni lastnik posestva Pinoza v Drožanjski, saj je letošnja
zima naredila veliko škode na tem območju, saj objekt že dolgo ni vzdržan.
21. Razno
- naslednja seja bo predvidoma 28.03. 2012
- povabi na prireditev ob izboru županovega vina, ki bo 03.03. 2012

Zapisala:
Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.
višja svetovalka občinskega sveta
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