OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0007/2013
Datum: 30.9. 2013

PREGLED
SKLEPOV 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 18.9.2013
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 23. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
435. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 4. t.d.r.: Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o nadzorstvu izvajanja
občinskih predpisov in
- 5. t.d.r.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje občinskega sveta, z dne
19. 6. 2013
436. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 22. redne seje občinskega sveta z dne, 19. 6.
2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
437. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 22. redne seje občinskega sveta z dne,
19.6.2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
3. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica – druga
obravnava
438. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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4. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih
predpisov – skrajšani postopek
439. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o nadzorstvu izvajanja
občinskih predpisov.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica – skrajšani postopek
440. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
6. Predlog sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa za operacijo
Posavska špajza
441. SKLEP:
Občinski svet je potrdil novelacijo Investicijskega programa za operacijo Posavska špajza,
izdelovalca podjetja Region d.o.o., iz Brežic.
Občinski svet je s potrditvijo Investicijskega programa dal soglasje k njegovim morebitnim
novelacijam za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
7. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Plinovod Sevnica v prvem polletju leta 2013
442. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o poslovanju javnega podjetja Plinovod Sevnica v
prvem polletju leta 2013.
Javno podjetje Plinovod Sevnica skupaj z Občino Sevnica in ob strokovni podpori, za
trgovski del dejavnost podjetja pripravi strategijo razvoja samega podjetja in energetike v
Občini Sevnica ter jo predstavi na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2013
443. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju
leta 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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9. Predlogi soglasij k sistemizacijam delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
444. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam 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: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
10. Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica
445. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
11. Potrditev cenikov za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Krajevnih
skupnostih Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Studenec, Šentjanž, Tržišče
in Zabukovje
446. SKLEP:
Občinski svet je potrdil cenike za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Krajevnih
skupnostih Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Studenec, Šentjanž, Tržišče in
Zabukovje.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

12. Predlogi sklepov o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za pripravo statuta
občine in poslovnika občinskega sveta, v Odbor za stanovanjske zadeve, v Odbor
za šport ter v Odbor za finance in proračun
447. SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika
občinskega sveta imenoval Vincenca Sitarja, stanujočega na naslovu Zgornje Vodale 7,
pošta Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
448. SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Odbora za stanovanjske zadeve imenoval Vincenca
Sitarja, stanujočega na naslovu Zgornje Vodale 7, pošta Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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449. SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Odbora za šport imenoval Vincenca Sitarja,
stanujočega na naslovu Zgornje Vodale 7, pošta Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

450. SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Odbora za finance in proračun imenoval Vincenca
Sitarja, stanujočega na naslovu Zgornje Vodale 7, pošta Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica in
predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
451. SKLEP :
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Knjižnica Sevnica imenoval:
- Bredo Drenek Sotošek, Drožanjska cesta 68, Sevnica,
- Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, Sevnica,
- Stanka Lisca, Lukovec 18, Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

452. SKLEP :
Občinski svet je za predstavnice zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica
Sevnica imenoval:
- Pavlo Černigoj, Ribniki 18, Sevnica,
- Hedviko Kragl, Dolenji Boštanj 78, Boštanj,
- Marjeto Teraž, Krulejeva ulica 11, Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
453. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom
Sevnica imenoval:
- Frančiško Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,
- Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica,
- Jožefa Žnidariča, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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15. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2013
454. SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 3 načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
16. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

z

nepremičnim

455. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1961/2 in 1964/11,
obe k.o. 1396 – Krsinji Vrh, parc. št. 1447/4 in 1447/6, obe k.o. 1362 – Okroglice in parc. št.
1525/2, k.o. 1379 – Sevnica ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je odobril predlog razpolaganja s parc. št. 1522/8 k.o. 1379 – Sevnica, parc. št.
200/7, 200/8, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/13 in 200/14, vse k.o. 1378 – Brezovo,
parc. št. 55/1, 55/2 in 55/3, vse k.o. 1382 – Kompolje, parc. št. 163, 180/2 in 180/3, vse k.o.
1367 – Zabukovje ter parc. št. 22/3, 22/6, 22/7, 22/8 in 63/4, vse k.o. 1369 – Trnovec.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
456. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jože Imperl:
5. Glede na to, da čez eno leto poteče mandat obstoječi sestavi občinskega sveta,
ponovno opozori na tri nerealizirane zadeve, katere je tekom mandata izpostavil:
predlagana je bila postavitev smerokazov s hišnimi številkami za posamezne
zaselke, ki sicer spadajo pod eno poimenovanje kraja;
• predlagana je bila ureditev mulde ob cesti iz Razborja proti Okroglicam;
• predlagane so bile odmere cest, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti,
predvsem zaradi napovedi uvedbe davka na nepremičnine.
6. Glede na izjave predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v
medijih, da je možno zagotoviti sredstva za pričetek izgradnje tretje razvojne osi ter
da je problem le v določitvi trase ceste v posameznih lokalnih skupnostih, sprašuje,
kako je z umeščanjem trase v prostor na območju Občine Sevnica.
•

Breda Drenek Sotošek:
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Seznani svetnike, da je izpolnila obljubo po nabavi defibrilatorja, kar ji je uspelo v okviru
Lekarne pod Sv. Rokom ter ob pomoči dobavitelja podjetja Farmadent d.o.o. in sicer za
krajane Krajevne skupnost Loka. Defibrilator je lahko je postavljen v prostorih Trubarjevega
doma v Loki, apelira pa še na pomoč pri nabavi defibrilatorja za krajane Krajevne skupnosti
Šentjanž.
Alojz Zalašček:
3. Starši, otroci, učitelji in ravnateljica Osnovne šole Boštanj niso zadovoljni z
organizacijo časa šolskih prevozov. Zanima ga ali lahko Občina Sevnica prilagodi
prevoze njihovim željam.
4. Po izgradnji akumulacijskega bazena za hidroelektrarno Blanca, se v krajevni
skupnosti Boštanj večkrat pojavljajo neurja s točo. V razmislek predlaga postavitev
sistema zaščite pred točo.
Zvonko Tuhtar:
Predlaga, da Občina Sevnica na Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji posreduje
predlog, da naj na avtocesti iz smeri Ljubljana-Trebnje, na izvozu Trebnje-zahod postavi
smerokaz za Sevnico, saj je pot iz označenega izvoza daljša.
Rok Petančič:
4. Predlaga, da se v sklopu prostorskih ureditev, katere načrtuje Občina Sevnica,
poskrbi za ureditev prostorov za shranjevanje opreme, ki jo pri svojem delu
potrebujejo različna društva in zavodi.
5. Krajani Glavnega trga v Sevnici sprašujejo, zakaj so bile odstranjene ulične svetilke
ter kdaj bodo nameščene nazaj.
6. Zanima ga vsebina pogodbe za izvajanje šolskih prevozov, vključno s ceno.
Jožef Roštohar:
Po zaključku gradnje širokopasovnega omrežja predlaga preplastitev dela ceste PoklekSelce in preplastitev državne ceste Dolnje Brezovo-Blanca.
Rado Kostrevc:
6. Povpraša, če držijo informacije, da Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica izplačuje
sejnine članom sveta za udeležbo na sejah, navkljub varčevalnim ukrepom Vlade
Republike Slovenije in njihovim priporočilnim dopisom.
7. Zanima ga dinamika izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v mirenski
dolini v prihajajočem obdobju.
8. Predlaga previdnost pri odločitvah, vezanih na dvig cene komunalnih storitev, saj po
njegovih informacijah, nekateri poslovni subjekti v eni izmed večjih sosednjih občin,
zaradi zakonskih določil plačujejo storitve bistveno dražje.
9. Predlaga celostni pristop pri ureditvi parkirišča in zemljišča pri stari šoli v Krmelju ter
dovoza iz glavne ceste.
10. Pri načrtovani izgradnji pločnikov v Gabrijelah predlaga celovito ureditev pobočja pod
cerkvijo sv. Lenarta.
Stanislav Erman:
Ne glede na nasprotovanje krajanke predlaga, da ostane ekološki otok v Podborštu, ki je
zgledno urejen, na sedanji lokaciji.
Hermina Šantej:
Predlaga zarisanje talnih označb za avtobusna postajališča na državni cesti Breg-RačicaLoka, kjer otroci vstopajo in izstopajo iz šolskih avtobusov.
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Janez Podlesnik:
3. Predlaga spremembo organizacije šolskih prevozov za Zabukovje zaradi dolge
odsotnosti otrok od doma.
4. Kot predsednik občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se
zahvali prostovoljcem, gasilcem in Policijski postaji Sevnica za sodelovanje pri
aktivnostih, vezanih na varen pričetek šolskega leta.
7. Pohvali prisotnost policistov na parkirnih mestih ob pogrebu v Zabukovju, zaradi
zaščite lastnine ter predlaga, da naj to postane praksa.
8. Opozori na nestrokovno čiščenje muld v sklopu vzdrževanja cest, saj deževje
neprimerno odstranjen pesek ponovno nanese v mulde.
Vincenc Sitar:
Zahvali se podjetju Gradnje d.o.o. za opravljeno sanacijo ceste Tržišče-Jeperjek. V okviru
rednega vzdrževanja predlaga sanacijo treh udarnih jam v Zgornjih Vodalah, postavitev nove
prometne signalizacije na tej cesti ter čiščenje prepustov zaradi odvodnjavanja ceste.
19. Razno
Župan:
- naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma 23. oktobra 2013,
- opozori na teden mobilnosti od 16. do 22. septembra 2013,
- povabi na proslavo na Okroglice (22.9.2013) ter na otvoritev vodovoda Lisca, z vajo
Civilne zaščite (28.9.2013).

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