OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2012
Datum: 23. 10. 2012

PREGLED
SKLEPOV 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 17. 10. 2012
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
310. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 4. t.d.r. – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje občinskega sveta, z dne
19. 09. 2012
311. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 15. redne seje občinskega sveta z dne, 19. 09.
2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
312. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 15. redne seje občinskega sveta z dne,
19. 09. 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3. Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu za leto 2012
313. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012.
Cena celotne storitve zanaša 23,22 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za
uporabnika znaša 4,50 EUR/uro, subvencija Občine Sevnica pa 78,95 % cene storitve.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo
območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju – skrajšani
postopek
314. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo
območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
5. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
315. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na vzhodnem
delu zemljišča, s parcelno številko 2326/8, k.o. Log, v površini cca. 175 m², za dozidavo k
obstoječi mizarski delavnici.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2012
316. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2012 prejmejo naslednji
dobitniki:
Grb Občine Sevnica:
- INPLET PLETIVA d.o.o.
Zlato plaketo Občine Sevnica:
- ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN SEVNICA
- KULTURNO, ŠPORTNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO BLAŽ JURKO RAZBOR POD
LISCO
Srebrno plaketo Občine Sevnica:
- DRUŽINA POPELAR, Zgornje Mladetiče 4, 8295 Tržišče
- NEŽA NOVŠAK, Lukovec 28, 8294 Boštanj
- VINCENC KNEZ, Šmarčna 17, 8294 Boštanj
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
7. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo
20. volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana
Državnega sveta RS
317. SKLEP:
Občinski svet je za vodenje in ugotavljanje izida tajnega glasovanja za izvolitev
predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote
za volitve člana državnega sveta RS in za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS
imenoval 3 člansko volilno komisijo v sestavi:
1. SREČKO OCVIRK, župan
2. GREGOR SIMONČIČ
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3. JOŽE IMPERL
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
OBJAVA IZIDA TAJNEGA GLASOVANJA ZA IZVOLITEV ELEKTORJEV
Predsedujoči župan Srečko Ocvirk je objavil, da so bili skladno s 7. členom Pravil za izvolitev
predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/02) za predstavnike (elektorje) lokalne
skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za izvolitev člana Državnega sveta
RS izvoljeni:
1.
2.
3.
4.

BOŽIDAR GROBOLJŠEK, roj. 04.12.1955, Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica
JANEZ PODLESNIK, roj. 25.06.1954, Podgorje ob Sevnični 17b, 8292 Zabukovje
RADO KOSTREVC, roj. 21.02.1961, Krmelj 86, 8296 Krmelj
ZVONKO TUHTAR, roj. 13.09.1955, Orehovo 89, 8290 Sevnica

OBJAVA IZIDA TAJNEGA GLASOVANJA ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA
Predsedujoči župan Srečko Ocvirk je objavil, da je bil skladno s 7. členom Pravil za izvolitev
predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/2002) za kandidata za člana Državnega sveta
RS – predstavnika lokalnih interesov v 20. volilni enoti določen FRANC PIPAN, roj. 12. 10.
1941, stanujoč na naslovu Cesta na Dobravo 27, 8290 Sevnica.
4. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
318. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

5. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Zvonko Tuhtar:
1. Zanima ga, kaj se trenutno dogaja s stavbo nekdanjega Clanna.
2. Predlaga primerno ureditev parkiranja na osrednjem trgu v Loki.
3. Povpraša o dokončanju ureditve šolskega igrišča pri Osnovni šoli Loka.
Jože Imperl:
Glede na to, da je odsek ceste Breg-Lisca-Jurklošter skozi zaselek Lisce asfaltiran leta 1978
in je trenutno v zelo slabem stanju, predlaga sanacijo ceste skozi vas in tudi na celotni trasi,
ki je bila asfaltirana leta 1988.
Rado Kostrevc:
1. Zanima ga, kako se je končal postopek licitacije zemljišča v Krmelju in kakšne načrte
ima Občina Sevnica s tem zemljiščem v bodoče.
2. Predlaga, da se pristopi k sanaciji poškodovanega cestišča Pijavice-Gabrijele.
Zanima ga tudi ali je izdelan prioritetni vrstni red in kriteriji za sanacijo cestišč v
občini.
3. Predlaga, da se ob ureditvi parkirišča pri vrtcu v Krmelju uredi tudi cestišče.
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Janez Kukec:
Ob izgradnji daljnovoda Krško-Beričevo so nastale poškodbe na cestišču in mostu proti
Zgornjim Vodalam. Ker se bodo transporti na omenjenem cestišču še nadaljevali, predlaga
njegovo predhodno sanacijo.
Ivan Orešnik
Zanima ga čas sprejema Občinskega prostorskega načrta na seji občinskega sveta.
Predlaga seznanitev s finančnim poročilom o stroških izdelave Občinskega prostorskega
načrta.
Tomaž Lisec:
1. Drožanjski potok ima dolvodno od klavnice neprijeten vonj, ob večjem deževju jaški
ne požirajo vode, ki teče kar po cesti. Predlaga sanacijo.
2. Glede na dotrajanost kombija Športne zveze Sevnica, predlaga zagotovitev finančnih
sredstev za nakup novega.
Jože Županc:
V občini se zaključuje izgradnja optičnega širokopasovnega omrežja. Predstavitev stanja
projekta predlaga kot točko dnevnega reda naslednje seje občinskega sveta.
Breda Drenek Sotošek:
Predlaga čiščenje odtočnih jaškov na Drožanjski cesti in ureditev zastajanja vode na mostu
čez Drožanjski potok.
6. Razno
Župan:
- najavi korespondenčno sejo konec meseca oktobra zaradi prijave Občine Sevnica na
javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Občina bo na razpis prijavila
energetsko sanacijo zgradbe Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
- naslednja redna seja bo predvidoma 14. novembra 2012,
- 19.10. ob 18. uri bo osrednja proslava ob praznovanje krajevnega praznika KS Krmelj,
- ob 100. obletnici sokolstva v Sevnici bo 20.10. ob 19 uri v Albert Felicijanovi dvorani na
gradu predstavitev monografije V znamenju Sokola in Partizana v Sevnici, avtorja
Oskarja Zorana Zeliča,
- 24.10. bo Vlada RS na delovnem obisku Posavja in Zasavja. V okviru obiska bo ob 14.45
uri otvoritev rastlinske čistilne naprave na Lisci,
- 26. 10.: obeležitev krajevnega praznika KS Šentjanž,
- z novembrom se prične občinski praznik in s tem številne prireditve:
- 2.11: ob 15. uri otvoritev infrastrukturne ureditve in posodobitve ceste v
Boštanju (Globela),
- 3.11.: ob 17. uri bo ob 100. obletnici sokolstva v Sevnici Vseslovenski sokolski
zlet v Sevnici in sicer v Športni dvorani,
- 3.11: obeležitev krajevnega praznika KS Zabukovje,
- 7.11: bo v Sevnici poslovala varuhinja človekovih pravic in sicer v času od
9.30 do 14. ure v prostorih Knjižnice Sevnica,
- 9.11. ob 17. uri bo v Športnem domu osrednja slovesnost ob prazniku občine.

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

4

