OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Številka: 011-0003/2012
Datum: 19. 04. 2012

PREGLED
SKLEPOV 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 11. 04. 2012
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 12. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
224. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da:
- se po skrajšanem postopku obravnavajo:
d. 6. t.d.r. – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici
e. 7. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje občine Sevnica
f. 8. t.d.r. :
a. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica
b. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali oddaji
stavbnega zemljišča
c. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Občine Sevnica
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje občinskega sveta, z dne
29.2.2012
225. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 11. redne seje občinskega sveta z dne,
29.2.2012.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
226. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 11. redne seje občinskega sveta z dne,
29.2. 2012.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
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3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala 15., 16., in
19.3.2012
227. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 1. dopisne seje, ki je potekala 15., 16. in
19.3.2012.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
4. Seznanitev s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata–Skupnega
prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica za leto 2011
228. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata-Skupnega
prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

5. Seznanitev s poročilom o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti za leto 2011
229. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti za leto 2011.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja
med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici – skrajšani postopek
230. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo
kareja med Planinski cesto in Kozjansko ulico v Sevnici.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
231. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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8. Ukinitev režijskega obrata
a. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči – skrajšani postopek
232. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

b. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali
oddaji stavbnega zemljišča - skrajšani postopek
233. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali oddaji
stavbnega zemljišča.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

c. Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave Občine Sevnica – skrajšani postopek
234. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

9. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011
235. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

10. Predstavitev predloga strateških usmeritev ravnanja z odpadki na območju Občine
Sevnica za obdobje 2012-2015
236. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s predlogom strateških usmeritev ravnanja z odpadki na
območju Občine Sevnica za obdobje 2012-2015.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
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11. Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na Trgu
svobode v Sevnici (nad HTC)
237. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na
Trgu svobode v Sevnici (nad HTC).
Občinski svet je sprejel sklep, da se za cono parkiranja proti plačilu določi ¼ javnega
parkirišča na Trgu svobode v Sevnici (nad HTC). Občinski svet čez 6 mesecev opravi
ponovno razpravo o nadaljnjem parkiranju v mestu Sevnica.
Izid glasovanja: 17 za 1 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
12. Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem
parkirišču pri Občini Sevnica
238. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem
parkirišču pri Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet osnovne šole
Blanca
239. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet osnovne šole Blanca
imenoval:
- Simona Peklarja, Blanca 6, Blanca,
- Ireno Ašič, Blanca 65, Blanca,
- Daniela Žnideriča, Dolnje Brezovo 2, Blanca.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet osnovne šole
Krmelj
240. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet osnovne šole Krmelj
imenoval:
- Ireno Dobnik, Krmelj 24, Krmelj,
- Slavico Mirt, Hinjce 10, Krmelj,
- Ano Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2a, Tržišče.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet Vrtca Ciciban
Sevnica
241. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet Vrtca Ciciban
Sevnica imenoval:
- Hermino Šantej, Loka 62a, Loka,
- Bredo Drenek Sotošek, Drožanjska cesta 68, Sevnica,
- Katarino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
16. Predlog sklepa o dopolnitvi
premoženjem za leto 2012

letnega načrta razpolaganja z nepremičnim

242. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 5 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
17. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

z

nepremičnim

243. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št.
871/23, k.o. Šmarje ter parc. št. 355/2 in 355/5, obe k.o. Kladje ter odobril predlog
razpolaganja.
Občinski svet Občine Sevnica je odobril prodajo parcel št. 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171/1, 171/2, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180/1, *20/1, *20/2, vse k.o. Zabukovje, prodajo
stanovanja št. 7 v stavbi št. 750 k.o. 1397 – Tržišče na naslovu Tržišče 43 ter prodajo parcel
št. *241, 1130/3 1130/5 1131/1 1193 1194, vse k.o. Sevnica in parc. št. 190, 201/2 202/1
202/2, vse k.o. Žurkov Dol.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
244. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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19. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Drago Krošelj:
Po njegovih informacijah po zaključku projekta kanalizacija Log, štiri gospodinjstva v tej fazi
niso priključena na sistem. Predlaga rešitev problema, s katerim se zaradi nepriključitve,
spopadajo ta gospodinjstva.
Alojz Zalašček:
Zanima ga, kaj je s prekategorizacijo cest v krajevni skupnosti Boštanj.
Jože Imperl:
Predlaga postavitev enotnih kažipotov s hišnimi številkami za posamezne zaselke.
Janez Kukec:
4. Predlaga ureditev cest zaradi udorov zemlje na relaciji Malkovec-Telče na Otavniku,
Jeperjeku in pri gostišču Deu proti Pavlovi vasi.
5. V Tržišču na križišču pri trgovini Urban je na otoku prometni znak podrt. Predlaga
postavitev prometne signalizacija na tej regionalni cesti.
6. Zavzame se za nadaljnje delovanje krajevnega urada Tržišče in Šentjanž, saj imajo
po njegovih informacijah v reševanju več zadev kot primerljivo veliki krajevni uradi v
sosednjih občinah. Krajevni urad Tržišče je v letu 2011 obravnaval 625 različnih
zadev, strošek upravne enote je le telefon, ki je v preteklem letu znašal 219 EUR.
Občina kot lokalna skupnost naj poda svoje stališče do ukinitve krajevnih uradov.
Jože Županc:
Predlaga postavitev ogledal za večjo preglednost in sicer iz glavne ceste pri sodišču proti
Glasbeni šoli Sevnica ter in pri vključevanju na glavno cesto pri vhodu za cerkev.
Jožef Roštohar:
3. Sprašuje, kako je s kategorizacijo cest, ki povezujejo Občino Sevnica in Občino
Krško.
4. Predlaga postavitev dodatnih označb za poti do posameznih krajev v občini.
Ivan Orešnik:
3. Zavzame se za nadaljnje delovanje krajevnega urada Tržišče in Šentjanž, saj krajani
v veliki meri koristijo njihove storitve. Predlaga, da se izkoristijo vse možnosti, da se
krajevna urada ne zapreta.
4. Pozove k pravočasnemu pridobivanju služnostnih pogodb za gradnjo odprtega
širokopasavnega omrežja, da bo lahko delo potekalo nemoteno naprej.
Rok Petančič:
3. V križišču na nadvožnjaku iz glavne ceste na Zajčjo goro naj se ponovno uredi
osvetlitev.
4. Na križišču pri platoju Šmarje zaradi večje varnosti predlaga postavitev stop znaka ali
ustreznih talnih označb.
Janez Podlesnik:
Iz nobene vhodne smeri v Zabukovje ni table, ki bi označevala kraj, zato se zavzame za
postavitev le-teh.
Rado Kostrevc:
3. Zavzame se za nadaljnje delovanje krajevnega urada Tržišče in Šentjanž.
4. Povpraša po lastništvu in vzdrževalcu ceste za odcep za Zgornje Mladetiče pred
Pijavicam do občinske meje v Hrastovici, ki je zelo poškodovana. Predlaga še
ureditev križišča v Pijavicah, kjer med drugim ustavlja tudi šolski avtobus, pa ni niti
talnih označb za križišče.
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Božidar Groboljšek:
V sklopu rekonstrukcije regionalne ceste skozi mesto Sevnica predlaga ureditev
semaforiziranega križišča iz R3 in Cesto na grad proti drevodredu pri Plauštajnerju.
20. Razno
–
–
–
–

naslednja seja bo predvidoma 16. maja 2012,
zaželi prijetno praznovanje Dneva upora proti okupatorju ter praznika dela,
ob prazniku dela svetnike povabi na proslavo na Lisco,
čestita Jožefu Roštoharju ob rojstnem dnevu.

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