OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2012
Datum: 2. 10. 2012

PREGLED
SKLEPOV 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 19. 9. 2012
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
291. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnavata 7. t.d.r. - Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
in 8. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje občinskega sveta, z dne
20. 6. 2012
292. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 14. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 6. 2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
293. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 14. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 6. 2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
3. Predstavitev aktivnosti energetske svetovalne pisarne v občini Sevnica
294. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z aktivnostmi energetske svetovalne pisarne v občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
4. Vrtci v občini Sevnica
Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in Predlog
Sklepa o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcih na območju
občine Sevnica
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295. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ciciban Sevnica, v enoti
vrtca pri Osnovni šoli Krmelj, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž ter v enoti
vrtca pri Osnovni šoli Blanca.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
296. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcih
na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
5. Potrditev Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa za izgradnjo
Osnovne šole Tržišče
297. SKLEP:
Občinski svet je potrdil Predinvesticijsko zasnovo in Investicijski program za izgradnjo
Osnovne šole Tržišče, izdelovalca podjetja EPLAN d.o.o. Novo mesto.
Občinski svet Občine Sevnica je s potrditvijo navedene investicijske dokumentacije, potrdil
tudi morebitne novelacije investicijske dokumentacije za potrebe ministrstva.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2012
298. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju
leta 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012 – skrajšani
postopek
299. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012, s
sledečima amandmajema:
1. v odloku se v posebnem delu povečajo sredstva na proračunski postavki »15411 –
Gradnja kanalizacij in ČN« kjer se doda konto 420402 »sekundarna kanalizacija v
Sevnici in Boštanju – elektro priključki« v znesku 2.576 EUR, za uravnoteženje
amandmaja pa se za enak znesek zmanjšajo sredstva na proračunski postavki
»13407- Študije na področju cestne infrastrukture« na kontu 420804 »projekti LC in
ostalo«.
2. v odloku se v posebnem delu povečajo sredstva na proračunski postavki »13420 –
Gradnja državnih cest« kjer se doda konto 420402 »R3 – cesta skozi mesto Sevnica
III. faza« v znesku 28.817 EUR, za uravnoteženje amandmaja pa se za enak znesek
zmanjšajo sredstva na proračunski postavki »13407- Študije na področju cestne
infrastrukture« na kontu 420804 »projekti LC in ostalo«.
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Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v
Sevnici – skrajšani postopek
300. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
9. Predlog namere o podelitvi stvarne služnosti z namenom postavitve sončne
elektrarne na strehah objektov v lasti Občine Sevnica
301. SKLEP:
Občinski svet je sprejel namero o ustanovitvi stvarne služnosti z namenom postavitve
oziroma izgradnje sončne elektrarne na strehah objektov v lasti Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
10. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom
Sevnica
302. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Vladimire Tomšič, univerzitetne diplomirane
organizatorke, stanujoče na naslovu Florjanska ulica 44c, pošta Sevnica, za direktorico
javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

11. Predlogi sklepov o imenovanjih nadomestnih članov v Nadzornem svetu JP
Plinovod Sevnica ter o imenovanju nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice v
Svetu JZ KŠTM in Svetu Zdravstvenega doma Sevnica
303. SKLEP:
Občinski svet je za nadomestna člana Nadzornega sveta JP Plinovod Sevnica imenoval
Jurija Špitalarja, stanujočega na naslovu Podgorica 22, pošta Sevnica ter Sabino Gabrič,
stanujočo na naslovu Orehovo 38a, pošta Sevnica, kot delavko podjetja.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
304. SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica imenoval
Vincenca Kneza, stanujočega na naslovu Šmarčna 17, pošta Boštanj.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
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Sklep je sprejet.
305. SKLEP:
Občinski svet je za nadomestno predstavnico ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu
javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica imenoval Frančiško Zemljak, stanujočo na naslovu
Ribniki 26, pošta Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet javnega zavoda
Osnovna šola Tržišče
306. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Osnovna šola Tržišče imenoval:
• Petra Jamška, Malkovec 16, Tržišče,
• Vincenca Sitarja, Zgornje Vodale 7, Tržišče,
• Mira Junteza, Škovec 1, Tržišče.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2012
307. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 8 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
14. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

z

nepremičnim

308. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št. 2673/13, k.o.
Studenec ter parcelo št. 986/5, k.o. Brezovo in odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je odobril prodajo parcel št. 995/1, 995/2 in 1250/14, vse k.o. Goveji Dol ter
parcel št. 924/4, 924/3, 925/1, 923, 921/2, 1138/8, 995/1, 995/2 in 1250/14, vse k.o. Cerovec.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
309. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s
pripombami svetnikov:
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Gregor Simončič: Predlaga, da krajevne skupnosti pripravijo seznam območij, kjer se
ambrozija nahaja, da se v naslednji sezoni sistematično pristopi k zatiranju le-te.
Božidar Beci: Zahvali se za zelo obširen odgovor glede Lisce in Tončkovega doma. Občina
Sevnica k sodelovanju zelo aktivno pristopa na področju komunalne opremljenosti, kot izhaja
iz podpisane pogodbe.
Breda Drenek Sotošek: Ni zadovoljna z odgovorom, papir prenese vse, ljudje pač ne.
Nedopustno je, da po treh mesecih, od kar je podala vprašanje, da cesta v izmeri 0,5 m x 2
m še vedno ni sanirana. Na cestah so velike luknje. Posledica so tudi poškodbe avtomobilov.
Narejena je tudi velika škoda na fasadi objekta z naslovom Drožanjska cesta 63, ki je bila
pred kratkim nova.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jožef Roštohar:
- Zahvali se, da se je uredilo križišče pri Grilcu v Selcah, ki se je danes tudi asfaltiralo.
Poda pobudo po preplastitvi regionalne cesta Blanca - Brezovo po izgradnji savskih
elektrarn, da se investicija vnese v državni plan. Predlaga tudi sanacijo ceste Radejsmer žaga ter del ceste Poklek – Selce, ki so močno poškodovane z izgradnjo optike.
Tomaž Lisec:
- Zanima ga, čeprav je že podal vprašanje, kako je s čiščenjem naplavin iz
akumulacijskih bazenov hidroelektrarn. Po naraslih vodah se naplavine odnašajo
doljvodno. Predlaga, da bi se pobrali z zaščitno mrežo.
- Zanima ga, ali obstaja nov način pisanja zapisnikov, predvsem glede razprave, ko so
razpravljavci najprej navedeni, sledi pa razprava v celoti. Poslovnik je bil sprejet že
pred časom in je po njegovem sprejetju veljal nekaj časa še star način pisanja.
- Prejšnji teden je bilo iz Tanina opaziti gost dimni izpust, ki je imel neprijeten vonj.
Občina v tej zadevi res nima nobenih pristojnosti. Inšpekcije se pred izvedbo nadzora
najavijo, tako da nadzori nimajo pravega učinka. Ali lahko Občina pridobi kakšne
rezultate analiz, saj gre za naše okolje, pa tudi delavci morajo imeti zagotovljeno
zdravo delovno okolje.
- V poslovni coni v Boštanju pri HE želi eden od investitorjev čim hitreje odpreti svojo
delavnico, vendar naj bi obstojal problem na vodovodnem omrežju. Predlaga, da naj
Občina s pomočjo Komunale in investitorja zadevo čim hitreje reši, da odpremo nova
delovna mesta.
Dušan Močnik:
- Moti ga neusklajenost del označevanja prehodov za pešce na državnih in občinskih
cestah. Na občinskih cestah so bile označbe izvedene, na državnih cestah pa naj bi
uvajali nove materiale za barvanje, še vedno pa ne vedo, koliko prehodov bo
označeno na novo. Predlaga, da se ustreznim organom posreduje kritika in zahteva
čimprejšnjo označitev prehodov za pešce, saj otroci potrebujejo varno pot v šolo.
- Poda predlog, da naj Komunala pogosteje prazni ekološke otoke. Predlaga tudi
spremembo sistema odlaganja ločenih frakcij, saj za invalide niso ustrezni niti
kontejnerji niti dostop do njih.
Breda Drenek Sotošek:
- Kdo je lastnik zemljišča nad bivšo klavnico, gre za območje bivšega sadovnjaka?
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Ivan Orešnik:
- Zanima ga, koliko je podjetje Gratel plačalo odškodnine Občini Sevnica, saj tega
podatka ni nikjer zasledil ter kaj namerava to podjetje s temi vodi storiti, ali jih bodo
prodali?
- Ob izvedbi investicije ureditve nove ceste v staro mestno jedro so bili izkopani granitni
robniki. Kje se le ti nahajajo, saj so bili zelo kvalitetni?
Jožef Žnidarič:
- Dopolni pobudo Tomaža Lisca glede izpustov iz Sevniških tovarn, pokaže sliko
izpusta iz tovarne Kopitarna.
Stanislav Erman:
- Zanima ga ureditev ceste Krmelj – Šentjanž, saj je postala zelo zaraščena s
stranskimi vejami iz dreves. Predlaga posek le-teh pred zimo.
Rok Petančič:
- Ima pobudo oziroma vprašanje glede upravljanja stanovanj v večstanovanjskih
objektih. Stroški se večajo. Zanima ga, ali je Občina naredila kaj v zvezi
racionalizacije stroškov upravljanja stanovanj. Poda pobudo, da se izvajalca
energetskega svetovanja pozove, da opravi predstavitev za vse stanovalce,
predvsem glede stroškov ogrevanja. Predlaga, da poda občina pobudo za vsa
stanovanja.
- Ima ponovno pobudo glede vzdrževanja javne razsvetljave. Čez poletje del javne
razsvetljave med Drožanjsko cesto in Naseljem heroja Maroka ni delovalo in trajalo je
več kot dva meseca, da je koncesionar napako odpravil. Vse kaže na to, da ni
pravega mehanizma, da se koncesionarja obvesti o napaki in da slednji napako
odpravi. Predlaga, da se zadeva sistemsko reši.
Maksimilijan Redenšek:
- Pohvali občinsko upravo za izvedbo vseh investicij v Boštanju, še posebej da so
opravljene v rokih.
17. Razno
• naslednja seja bo predvidoma 17. oktobra 2012
• povabi na proslavo na Okroglicah v spomin padlim partizanskim kurirjem 23.09. ob
10. uri
• povabi na slovesnost ob 150 letnici železniške proge Zidani Most – Zagreb - Sisak,
postanek slavnostnega vlaka bo Sevnici dne 13.10. od 8.41 uri do 9.05

Zapisala:
Alenka Mirt, univ. dipl. prav.
Vodja splošne službe
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