OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0007/2013
Datum: 6.11. 2013
PREGLED
SKLEPOV 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 23.10.2013
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
457. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje občinskega sveta, z dne
18.9.2013
458. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 23. redne seje občinskega sveta z dne,
18.9.2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
459. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne,
18.9.2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
3. Poročilo Zdravje v podatkih za območje Upravne enote Sevnica in zdravstvene
regije Celje
460. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom Zdravje v podatkih za območje Upravne enote
Sevnica in zdravstvene regije Celje.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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4. Predstavitev novelacije Študije odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju
Občine Sevnica
461. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z novelacijo Študije odvajanja in čiščenja odpadnih voda na
območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
5. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2014
462. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2014 z naslednjimi
predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2014:
- nakup kombija za Športno zvezo Sevnica,
- odkup zemljišča, prestavitev kozolca ter ureditev tako pridobljenega zemljišča za
potrebe Osnovne šole Boštanj,
- za delovanje društev zgotoviti več sredstev, ki se delijo po pravilnikih,
- ureditev ceste od trgovine Extra-form do mostu na reki Mirni v Boštanju,
- ureditev LC Osnovna šola Boštanj-Kogovšek, z izgradnjo manjkajočih odsekov
pločnikov pri Panorami in Zagrajšku,
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev LC od cerkve v Boštanju do Graščine,
- ureditev JP na odseku Simončič-Lindič v Dolenjem Boštanju,
- oživitev projekta Pristan Orehovo,
- ureditev pešpoti od mostu na reki Savi do HE Boštanj, s postavitvijo zaščitne ograje,
- povečanje sredstev za vzdrževanje cest in zagotavljanje osnovnega standarda
prevoznosti na vseh odsekih,
- ukinitev oziroma zmanjšanje sredstev za delovanje redarske službe in RRA Posavje,
- ureditev telovadnice pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž,
- ureditev državne ceste Šentjanž-Glino,
- zastavljeno je bilo vprašanje, v kakšnem stanju je morebitni sprejem uredbe NSRAO,
- predlagana je bila sprememba voznih redov avtobusov za šolske prevoze,
- bodoče zadolževanje naj se uporabi za razvojne projekte iz programskega obdobja
2014-2020,
- v NRP ali proračun se naj uvrstijo preplastitve manjših odsekov LC: Kladje-Blanca (od
Plastoforma, 750 m), Poklek- Selce (Martinkovič-Ločičnik), Blanca-Krajna Brda,
- nadaljevanje projekta čistilna naprava Blanca,
- ureditev poslovne cone Blanca,
- energetska sanacija Kulturnega doma na Blanci,
- sodelovanje Občine Sevnica pri ureditvah gasilskega doma in TVD Partizana v
Boštanju,
- predlagano je zmanjšanje stroškov javne tokovine z raznimi ukrepi.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2013
463. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2013 prejmejo naslednji
dobitniki:
Grb Občine Sevnica:
- PODJETJE SILIKO d.o.o., POSLOVNA ENOTA SEVNICA, Radna 3, Boštanj
Zlato plaketo Občine Sevnica:
- PODJETJE ARMAT PROJEKT d.o.o., Krmelj 37 a, Krmelj
- CVETKA JAZBEC, Šentjanž 71 c, Šentjanž
Srebrno plaketo Občine Sevnica:
- PODJETJE PLASTOFORM BLANCA d.o.o., Kladje nad Blanco 35, Blanca
- JELKA BEC, Boštanj 13 a, Boštanj
- DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MALKOVEC
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Boštanj
464. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Osnovna šola Boštanj imenoval:
-

Zdenko Zupančič, Boštanj 12, Boštanj,
Vincenca Kneza, Šmarčna 17, Boštanj,
Ano Slapšak Gorinšek, Vrh pri Boštanju 80, Boštanj.

Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

8. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
465. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica imenoval:
- Stanislavo Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica,
- Franca Pipana, Cesta na Dobravo 27, Sevnica,
- Božidarja Becija, Razbor 44, Loka pri Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
466. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo, vezano na odgovor DARS-a, glede prošnje za označevanje Sevnice na izvozu
Trebnje Zahod:
Svetniki smatrajo odgovor Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za sramoten in
neodgovoren. Ne čudijo se stanju v državi, h kateremu doprinašajo tudi službe in organi, ki
nimajo posluha za lokalne potrebe.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jožef Žnidarič:
1. Na lokalni cesti Radna-Lukovec predlaga sanacijo in postavitev zaščitne mreže
zaradi krušenja kamenja.
2. Podal je pobudo za ureditev prostorov za vrtičke na parcelah ob reki Savi v okolici
Mercatorjevega Centra tehnike in gradnje Sevnica.
3. Predlaga seznanitev občinskega sveta s končnim poročilom o izgradnji odprtega
širokopasovnega omrežja na območju Občine Sevnica.
Zvonko Tuhtar:
Zanima ga, kdaj bo omogočena oskrba zaselka Jelša iz javnega vodovoda.
Alojz Zalašček:
Vpraša, ali se bo davek na nepremičnine v primeru, ko so bila kmetijska zemljišča
spremenjena v zazidalna zemljišča, pa ne bo interesa za gradnjo, plačeval od zemljišča za
gradnja ali kot za kmetijsko zemljišče.
Božidar Groboljšek:
Predlaga ureditev enosmernega prometa med gostilno Vrtovšek in sodiščem za trgovino
Mercator v starem mestnem jedru.
Rok Petančič:
Predlaga ureditev križišča, pločnika in postavitev ustrezne prometne signalizacije na platoju
Šmarje.
Vincenc Sitar:
Povpraša po načinu priklopa na odprto širokopasovno omrežje v primeru, če je hišni
priključek že izdelan.
Rado Kostrevc:
Pohvali hitro ukrepanje Občine Sevnica pri zamenjavi peči za ogrevanje Osnovne šole
Krmelj, z okolju prijazno rešitvijo.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga sanacijo poškodovanega vozišča v rondoju v Boštanju, v smeri izvoza proti
naselju Boštanj.
2. Pozove k uskladitvi voznih redov šolskih prevozov, na otokom in staršem prijaznejši
način.
3. Zanimajo ga aktivnosti Občine Sevnica glede ponovne pridobitve nadomestila zaradi
omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta v Krškem.
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Ivan Orešnik:
V smeri odcepa iz glavne ceste Boštanj-Tržišče proti Hinjcam je postavljena prometna
signalizacija. Zanima ga razlog postavitve oziroma možnost njene odstranitve.
11. Razno
- povabi na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, ki bo v petek, 8. novembra
2013, ob 17. uri, v Športnem domu Sevnica ter ostale prireditve, ki se bodo v okviru
praznovanja zvrstile tekom meseca novembra.

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