OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2012
Datum: 07. 12. 2012

PREGLED
SKLEPOV 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 19. 11. 2012
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
319. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata 5. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine
Sevnica za leto 2012 in 7. t.d.r. - Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica ter da se 5. t.d.r. obravnava pred 4. t.d.r..
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta, z dne
17. 10. 2012
320. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne, 17. 10.
2012.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

321. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne,
17. 10. 2012.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala 23., 24., 25. in
26. 10. 2012
322. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 23., 24., 25. in 26. 10. 2012.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za
leto 2012 – skrajšani postopek
323. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica
za leto 2012.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
5. Predlog soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica za nakup
reševalno-urgentnega vozila
324. SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje javnemu zavodu Zdravstveni dom Sevnica za najem kredita v
višini 140.000 EUR pri Banki Koper d.d., za financiranje nakupa reševalno- urgentnega
vozila.
Občinski svet je pooblastil župana za podpis poroštvene pogodbe v zvezi s sklenitvijo
kreditne pogodbe.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
6. Obravnava Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica
325. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Lokalni energetski koncept Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica – skrajšani
postopek
326. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, s tem, da se
upoštevajo naslednji popravki odloka:
- v drugem (2) odstavku 103. člena odloka, se črta dvanajsta (12) alineja, na koncu
odstavka pa se dodata novi alineji:
»- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo pri
naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico (Uradni list RS, št. 38/12)«
in
»- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med
Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju (Uradni list RS, št. 82/12).«;
- v tretjem (3) odstavku 103. člena odloka, se črta zadnja alineja.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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8. Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
Investicijskega programa za operacijo Posavska špajza
327. SKLEP:
Občinski svet je potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo
Posavska špajza, izdelovalca Center za razvoj podeželja Posavja.
Občinski svet je s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta dal soglasje k
njegovim morebitnim novelacijam za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
328. SKLEP:
Občinski svet je potrdil Investicijski program za operacijo Posavska špajza, izdelovalca
podjetja T&T AOP d.o.o., iz Krškega.
Občinski svet je s potrditvijo Investicijskega programa dal soglasje k njegovim morebitnim
novelacijam za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

9. Poročilo o stanju projekta Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini
Sevnica
329. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o stanju projekta Gradnja odprtega širokopasovnega
omrežja v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
10. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2013
330. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2013 z naslednjimi
predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2013:
- povečati sredstva po pravilnikih za področja kulture, športa, turizma in mladine,
- opredeliti se do vzpostavitve pogojev za predšolsko vzgojo na Studencu,
- pojasniti, v kakšni fazi je postopek pridobitve jedrske rente,
- podano je bilo mnenje, da je v proračunu precej projektov iz področja komunalne
infrastrukture ter premalo iz urejanja cest,
- cene za izdelavo Občinskega prostorskega načrta in Občinskih podrobnih prostorskih
načrtov so previsoke,
- predlagana je bila uskladitev razlik pri plačah pri proračunskih porabnikih,
- bolj natančno je potrebno opredeliti obrazložitve postavk pri krajevnih skupnostih,
- postavljeno je bilo vprašanje o predvidenih lokacijah za postavitve igral ter
predlagana prijava na razpis Fundacije za šport,
- pojasni se naj, zakaj prihaja do razlik pri financiranju krajevnih skupnosti,
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-

predlagana je postavitev varovalne cestne ograje od mostu na reki Savi do HE
Boštanj,
uredi se naj Pristan Orehovo,
dokončati je potrebno igrišče pri Osnovni šoli Loka,
do seje Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo je potrebno pripraviti
seznam izvedbenih projektov obnove cest,
pojasniti pristojnosti postavitev avtobusnih postajališč ob državnih cest (v Tržišče je, v
Krmelju ga ni)
predlagana je ureditev meteorne kanalizacije iz Hinjc v Krmelj,
pojasni se naj poraba sredstev postavke proračunska rezervacija,
pripravi se naj seznam investicij v cestno omrežje,
odgovori se naj na vprašanje, če se postavka revizija porablja tudi za javne zavode,
postavljeno je bilo vprašanje, če bo pri naslednjih obravnavah proračuna priložen tudi
realen NRP,
predlagano je zmanjšanje postavke za plačilo javne razsvetljave, ki bi se morala
zmanjšati na račun zmanjšane porabe (ugašanje ob določenih urah, varčne žarnice),
pojasni se naj, ali ima optimizacija šolskih prevozov vpliv na proračun,
obnovi naj se državna cesta Šentjanž-Glino,
predlagana je popolna sanacija Osnovne šole Šentjanž.

Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Posavski muzej Brežice
331. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Posavski muzej Brežice imenoval Franca Pipana, stanujočega na naslovu Cesta na Dobravo
27, pošta Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
12. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2012
332. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 9 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

13. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

z

nepremičnim

333. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parceli številka 1459 in
1460, obe k.o. 1370-Podvrh ter parceli številka 1032/28 in 1032/29, obe k.o. 1381-Boštanj in
odobril predlog razpolaganja z nepremičnih premoženjem Občine Sevnica.
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Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
334. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjima pripombama:
Rado Kostrevc:
Izrazi zadovoljstvo, ker je bila izvedena sanacija cestnega odseka v Pijavicah. Na tem
odseku je ostal problematičen še odsek od križišča proti Gabrijelam (v izmeri cca 15 m), ki je
za pol metra ožji, kot je sicer asfaltiran del cestišča.
Zanima ga, zakaj ni bila izvedena sanacija še tega odseka, glede na to, da so bili na sami
lokaciji že delavci s potrebno mehanizacijo.
Dušan Močnik:
Pri odgovoru podjetja Komunala Sevnica, glede neustreznosti kontejnerjev ter samega
dostopa do njih za invalide, je pri navedbi, da podjetje uredi vsak novo postavljen ekološki
otok s posebnimi montažnimi podstavki, podal mnenje, da bi namesto teh montažnih
podstavkov ekipa javnih delavcev lahko to ročno naredila in tako uredila tudi dostop do
zabojnikov.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jože Imperl:
1. Opozori na slabo stanje lokalne ceste Razbor-Okroglice (mulde niso urejene, asfalt
se lomi,…) in predlaga njeno sanacijo.
2. Glede na to, da se bodo s 01. 01. 2013 cene komunalnih storitev sprostile, ga
zanima, kako bo to vplivalo na višino cene v naši občini.
3. Veliko uporabnikov storitev podjetja Plinovod je zaradi nižje cene zemeljskega plina
odšlo k ugodnejšemu ponudniku. Vprašal je, kako bo podjetje prebrodilo izpad strank
oziroma kakšna je bodočnost podjetja.
4. Velikokrat se v javnosti sliši, da je na zavodu KŠTM zaposlenih preveliko ljudi
oziroma da premalo delajo. Izrazil je željo, da se opravi primerjava z zavodi v
sosednjih občinah (Krško, Brežice, Radeče,) na področju kulture, športa, turizma in
mladinskih dejavnosti-po številu zaposlenih in programih/projektih.
Rok Petančič:
1. Cesta pri sevniškem nadvozu nad železniško progo je za pešce zelo nevarna.
Predlaga, da bi se na tem odseku uredil prehod za pešce kot montažni most, ki bi bil
cenovno ugoden.
2. Zanima ga, če so bile pri urejanju tretje faze državne ceste skozi Sevnico v javno
razsvetljavo vgrajene halogenske ali varčne žarnice.
Jože Županc:
1. Zanima ga, v kakšni fazi se nahaja postopek kategorizacije javnih poti.
2. V naselju Poklek sta bila odstranjena dva hidranta zaradi popravila. Zanima ga, kdaj
jih bo Komunala Sevnica namestila nazaj.
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Jožef Žnidarič:
1. Podal je pobudo za izdelavo analize parkiranja na modri coni za HTC-jem, predvsem
ga za zanima, koliko parkirnine je bilo do sedaj pobrane.
2. Podal je pobudo za sanacijo udora na cesti v Krakovem od posestva Mastnak proti
Križu, ki ni primerno zavarovan in predstavlja nevarnost za voznike na tej relaciji.
Ivan Orešnik:
Meni, da je za parkiranje na modri coni pri občinski stavbi potrebno uporabnike na primeren
način obvestiti, da morajo sami na list napisati čas prihoda na parkirišče, da ne bodo deležni
ukrepov redarstva.
Alojz Zalašček:
Pri postavitvi novega mostu čez reko Mirno, so bili odstranjeni tudi I-profili, ki bi bili še
uporabni pri raznih sanacijah mostov čez potoke. Zanima ga, kje se ti I-profili nahajajo.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga, da se naj čim prej prične z novelacijo Občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica.
2. Po njegovih podatkih naj bi skupina štiridesetih krajanov Prešne Loke imela težave z
vračilom vlaganj v javno telekomunikacijo. Po njihovih navedbah naj bi vsa potrebna
dokazila dostavili na Občino Sevnica, kjer naj bi jih zavrnili z odgovorom, da ni
denarja. Razpolaga z informacijo, da občina zavrača mediacijo, zato se skupina
pripravlja na tožbo proti njej. Želi pojasnilo celotne situacije.
Breda Drenek Sotošek:
1. Poda pobudo, da se svetniki seznanijo s poročilom o parkiranju na modri coni za
HTC-jem, predvsem o frekvenci zasedenosti ter višini pobranih kazni.
2. Opozori na potrebno sečnjo po snegolomu na Drožanjski cesti.
3. Zanima jo, kdaj bo pospravljeno igrišče na Drožanjski cesti, ki je postalo deponija
strojev in odpadnega materiala.
Janez Kukec:
Opozori na potrebno sečnjo po snegolomu na cesti Telče – Malkovec.
16. Razno
Župan:
- naslednja seja občinskega sveta bo v sredini meseca decembra 2012,
- v teku so številne prireditve ob prazniku Občine Sevnica, med njimi so tudi naslednje
otvoritve:
o 22.11. ob 15.30 uri: otvoritev ceste na Ribnikih,
o 23.11. ob 15. uri: otvoritev vodovoda Konjsko in odprtje ceste v Poganko,
o 28.11 ob 15. uri: odprtje urejene tretje etape državne ceste skozi Sevnico,
o 30.11. ob 15. uri: odprtje novo zgrajenih pločnikov od Tržišča do Ulčnika.
- za osebni praznik čestita Alojzu Zalaščku, ki povabi na pogostitev.

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