OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2012
Datum: 04. 07. 2012

PREGLED
SKLEPOV 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 20. 06. 2012
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
272. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 5. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine
Sevnica,
- 6. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in
drugih prejemkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta, z dne
16. 05. 2012
273. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 13. redne seje občinskega sveta z dne, 16. 05.
2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
274. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne,
16. 05. 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Posavski muzej Brežice – druga obravnava
275. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Posavski muzej Brežice.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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4. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine
Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice – druga
obravnava
276. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine
Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v javnem zavodu Posavski muzej Brežice.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica
– skrajšani postopek
277. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih
prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine
Sevnica – skrajšani postopek
278. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in
drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
7. Pregled stanja projektov izgradnje HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško
279. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s stanjem projektov izgradnje HE Boštanj, HE Blanca in HE
Krško.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
280. SKLEP:
Občinski svet zahteva celovito dokončanje državnega prostorskega načrta za HE Boštanj,
HE Blanca in HE Krško, ki mora biti v celoti usklajeno s sklepi Vlade RS (št. 35000-2/200617, z dne 28. 09. 2006) in Odločbami Ministrstva za promet (št. 3752-5/2008/2-0061315, z
dne 21. 03. 2008, 3752-5/2008-5-0061315, z dne 25. 03. 2008, 3752-5/2008/6-0061315, z
dne 25. 03. 2008), ki se navezujejo na ureditve v okviru državnega prostorskega načrta za
HE Blanca.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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281. SKLEP
Koncesionar mora ureditve ob HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško vzdrževati in urejati v
soglasju z lokalno skupnostjo.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
282. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da podjetji INFRA d.o.o. in HESS d.o.o. čez dve leti ponovno
seznanita občinski svet s stanjem projektov izgradnje HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško,
Posebna komisija za spremljanje izgradnje HE Blanca pa v vmesnem času poroča
občinskemu svetu o svojih aktivnostih.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
8. Poročilo o pripravi predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica
283. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
9. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Sanacija okolice gradu Sevnica
284. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program za operacijo Sanacija okolice gradu Sevnica, izdelovalca podjetja Eplan d.o.o. Novo
mesto.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa dal soglasje k morebitnim novelacijam investicijske dokumentacije
za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
10. Predlog sklepa o potrditvi identifikacije investicijskega projekta in investicijskega
programa za operacijo Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov
285. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program za operacijo Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov, izdelovalca podjetja
Region d.o.o. Brežice.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa dal soglasje k morebitnim novelacijam investicijske dokumentacije
za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
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11. Predlog mnenja o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Blanca
286. SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatu mag. Vincencu Frecetu, stanujočemu na
naslovu Drobinsko 7, pošta Gorica pri Slivnici, za ravnatelja Osnovne šole Blanca.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v Svet javnega
socialno varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
287. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnico lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega
zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu imenoval Ano Slapšak
Gorinšek, stanujočo na naslovu Vrh pri Boštanju 80, pošta Boštanj.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2012
288. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 7 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
14. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

z

nepremičnim

289. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št. 1957, k.o.
Kompolje ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je odobril prodajo parcel št. 224, 225, 1335, 1337, 1358, 1359, 1361, 1362,
1363, 1364, 1365, 1367/2, *123/2 in *123/3, vse k.o. Žigrski Vrh.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
290. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami.
Rado Kostrevc:
- Pri prodaji zemljišč je potrebno razmisliti kako, vsaj na simbolni ravni, privabiti
investitorje tja, kjer je malo zanimanja za nakup zemljišča oziroma se le-to težko
proda.
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-

V zvezi z nabavo energentov za več javnih zavodov je dodal, da je v lanskem letu
potekal razpis za nabavo energentov (za šole), kjer so lahko občine pridobile 3 %
znižanje vrednosti nabave. Zanima ga, če se razmišlja o možnosti varčevanja
sredstev na ta način.

Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Zvone Tuhtar:
Upravljalca ceste Sevnica-Breg je potrebno opozoriti na posek grmovja (predvsem v Črnem
potoku) za večjo prometno varnost, saj je preglednost zelo slaba.
Božidar Beci:
Pozove vse zainteresirane in odgovorne, da pomagajo pri vzpostavitvi pogojev za možnost
kandidiranja Tončkovega doma na razne državne razpise za pridobitev finančnih sredstev.
Tomaž Lisec:
1. Po elektronski pošti je bilo pred sejo županu poslano vprašanje in svetnik želi
odgovor.
2. Zanima ga, kdaj bodo v podpis posredovane pogodbe na podlagi razpisa, ki ga je
vodil KŠTM.
3. Kakšne so ambicije Občine Sevnica, da pri sedanji Vladi RS reši vprašanje jedrske
rente?
Alojz Zalašček:
V Občini Sevnica se ambrozija zelo razrašča ob rekah in kanalih, možno jo je uničiti s
primernimi škropivi. Predlaga, da se naj nekaj brezposelnih oseb usposobi za njeno
zatiranje.
Breda Drenek Sotošek:
Pri sanaciji prekopov cest se asfaltna cesta zasipa z zelo grobim peskom, ki pa ob vožnji z
avtomobili pada na vse strani ter tako povzročajo škodo na samih avtomobilih, fasadah in
steklovini. Predlaga, da se ti prekopi prekrijejo z asfaltno prevleko.
17. Razno
– naslednja seja bo predvidoma v prvi polovici septembra,
– povabi na otvoritev novega vrtca v Krmelju, ki bo 22. 06. 2012 ob 17. uri,
– povabi na Koncert godbe Sevnica ob Dnevu državnosti, ki bo 24. 06. 2012 ob 19. uri v
atriju sevniškega gradu,
– pogreb Joška Kovača bo v četrtek, 21. 06. 2012, ob 17. uri,
– 03. 07. 2012 ob 17.30 uri bo obeležitev spomina na nesrečo na reki Savi pri HE Blanca,
– na spletni strani Občine Sevnica je objavljena e-knjiga o arhitekturni delavnici.

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