OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0007/2013
Datum: 16.12. 2013

PREGLED
SKLEPOV 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 27.11.2013
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 25. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
467. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 9. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje občinskega sveta, z dne
23.10.2013
468. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 24. redne seje občinskega sveta z dne,
23.10.2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
469. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 24. redne seje občinskega sveta z dne,
23.10.2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini
Sevnica
470. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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4. Predlog Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica
471. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
5. Poročilo o poteku del izgradnje verige HE na spodnji Savi na območju Občine
Sevnica za obdobje od januarja do oktobra 2013
472. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o poteku del izgradnje verige HE na spodnji Savi
na območju Občine Sevnica za obdobje od januarja do oktobra 2013 in zahteva dokončanje
izgradnje HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško v delu, ki se nanaša na območje Občine
Sevnica, v skladu z upravnimi in prostorskimi akti ter dovoljenji.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 – prva obravnava
473. SKLEP:
Občinski svet ni sprejel amandmaja, ki glasi:
Pri uporabniku 3000 ŽUPAN se v okviru področja porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE v okviru glavnega programa 1803 Programi v kulturi v okviru
podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura
zmanjša postavka 18305 Transferji neprofitnim organizacijam za 10.000 EUR.
Pri uporabniku 4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNA SLUŽBA se v okviru področja
porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA v okviru glavnega programa 0603 Dejavnost občinske
uprave v okviru podprograma 06039001 Administracija občinske uprave
poveča postavka 06441 Nakup osnovnih sredstev (za vzpostavitev in začetek delovanja
javne blagajne) za 10.000 EUR.
Izid glasovanja: 5 za 14 proti (prisotnih 25).
Amandma ni sprejet.
474. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da Občinska uprava Občine Sevnica skupaj s predlagateljem
amandmaja (svetniška skupina SDS) ponovno preuči prostorske, kadrovske in finančne
možnosti ter učinke za organizacijo javne blagajne na območju mesta Sevnica oziroma v
stavbi Občinske uprave Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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475. SKLEP:
Občinski svet ni sprejel amandmaja, ki glasi:
Pri uporabniku 3000 ŽUPAN se v okviru področja porabe 01 POLITIČNI SISTEM v okviru
glavnega programa 0101 Politični sistem v okviru podprograma 01019003 Dejavnosti župana
in podžupana
zmanjša postavka 01302 Materialni stroški urada župana za 20.000 EUR.
Pri uporabniku 3000 ŽUPAN se v okviru področja porabe 01 POLITIČNI SISTEM v okviru
glavnega programa 0101 Politični sistem v okviru podprograma 01019003 Dejavnosti župana
in podžupana
poveča postavka 01302 Materialni stroški urada župana (za vzpostavitev in zagotovitev
snemanja in predvajanja prenosov in/ali posnetkov sej občinskega sveta) za 20.000 EUR.
Izid glasovanja: 5 za 13 proti (prisotnih 25).
Amandma ni sprejet.
476. SKLEP:
Občinski svet ni sprejel amandmaja, ki glasi:
Pri uporabniku 4001 OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNA SLUŽBA se v okviru področja porabe
06 LOKALNA SAMOUPRAVA v okviru glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave
v okviru podprograma 06039001 Administracija občinske uprave
zmanjša postavka 06420 Pisarniški material za 10.000 EUR.
Pri uporabniku 4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI se v okviru področja porabe
16 PROSTORSKO PLANIRANJE v okviru glavnega programa 1603 Komunalna dejavnost v
okviru podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo
poveča postavka 16421 Gradnja športnih objektov (za začetek oziroma nadaljevanje urejanja
projekta Pristan Orehovo) za 10.000 EUR.
Izid glasovanja: 5 za 17 proti (prisotnih 25).
Amandma ni sprejet.
477. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se urejanje območja objektov Pristan Orehovo uvrsti in
realizira v okviru postavk urejanja javnih površin.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
478. SKLEP:
Občinski svet ni sprejel amandmaja, ki glasi:
Pri uporabniku 4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR se v okviru področja porabe 13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA v okviru glavnega programa 1302 Cestni
promet in infrastruktura v okviru podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest
zmanjša postavka 13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin za 20.000 EUR.
Pri uporabniku 4003 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI se v okviru področja
porabe 14 GOSPODARSTVO v okviru glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti v okviru podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva
poveča postavka 14404 Spodbude podjetniškemu razvoju (za pripravo projektne
dokumentacije za pričetek projekta Lesno predelovani center Posavje) za 20.000 EUR.

22

Izid glasovanja: 4 za 9 proti (prisotnih 25).
Amandma ni sprejet.
479. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se za projekt Lesno predelovalni center Posavje oblikuje
nova proračunska vrstica v višini 20.000 EUR. Vir zanjo se zagotovi iz naslednjih postavk:
16401 Urbanizem in geodetske storitve/konto 420899 Urbanizem v višini 5.000 EUR, 10401
Spodbujanje zaposlovanja/konto 410299 Spodbujanje zaposlovanja v gospodarstvu v višini
10.000 EUR ter 23410 Proračunska rezervacija/konto 409000 Splošna proračunska
rezervacija v višini 5.000 EUR. Nov projekt se uvrsti v proračunsko postavko 14404
Spodbude podjetniškemu razvoju, za izdelavo projektne dokumentacije.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
480. SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma, ki glasi:
V Odloku o proračuna Občine Sevnica se v posebnem delu v okviru proračunske postavke
16413 »INVESTICIJE V VODOSKRBNE SISTEME« iz konta 420402 »OBNOVITEV
VODOVODNIH SISTEMOV« znesek 177.000 EUR prestavi v okviru iste proračunske
postavke na več kontov 420402, in sicer: OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV v višini
33.620 EUR, SANACIJA VODOVODA STUDENEC v višini 38.000 EUR, UREDITEV
VODOVODA RADEŽ v višini 34.620 EUR, UREDITEV VODOVODA BOŠTANJ v višini
38.800 EUR, OBNOVITEV VODOVODA NA GORNJEM BREZOVEM v višini 31.960 EUR.
V Načrtu razvojnih programov 2014-2017 se pod številko projekta OB110-13-0060
»Obnovitev vodovodnih sistemov« uskladi znesek za leto 2014 kot je navedeno v prvi točki.
Ostale štiri investicije pa bodo v Načrtu razvojnih programov 2014-2017 odprte pod novimi
številkami projektov.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Amandma je sprejet.
481. SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2014.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
482. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
483. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2014, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2014
in Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2014.

23

V primeru spremenjenih prostorskih potreb, katerih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta
ravnanja ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklepajo
pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, do
največ 20 % skupne vrednosti obeh načrtov, kar znaša največ 68.200 EUR.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2014
484. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Sevnica v letu 2014, ki znaša 240 EUR.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2014
485. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Sevnica – skrajšani postopek
486. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
10. Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2014
487. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica,
ki za leto 2014 znaša 2,90 EUR.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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11. Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2014
488. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Milana Majcna
489. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Osnovna šola Milana Majcna imenoval:
- Petro Majcen, Šentjanž 6, Šentjanž,
- Romano Cvelbar Musar, Šentjanž 32b, Šentjanž,
- Ivana Orešnika, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

13. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva predstavnika ustanoviteljice
Občine Sevnica v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
zaradi odstopa
490. SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva predstavnika ustanoviteljice
Občine Sevnica v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Božidarja
Becija, zaradi odstopa.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
14. Predlog sklepa o imenovanju novega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica
v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
491. SKLEP:
Občinski svet ja za novega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu javnega
zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica imenoval Franca Kozinca, stanujočega na
naslovu Metni Vrh 2, Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
492. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami:
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Jožef Žnidarič:
Pri odgovoru, ki se je nanašal na sanacijo na lokalni cesti Radna-Lukovec, je pripomnil, da je
zadeva urejena, še vedno pa niso odstranjeni ostanki asfalta.
Rok Petančič:
Glede odgovora o prometni ureditvi na platoju Šmarje je dodal, da iz zapisnika o terenskem
ogledu izhajajo še manjše ureditve, katere se naj tudi izvedejo.
Božidar Groboljšek:
Pri odgovoru o možnosti ureditve enosmernega prometa v delu starega mestnega jedra
Sevnica predlaga, da naj Občina Sevnica na Direkciji RS za ceste vztraja vsaj na omejitvi
hitrosti 30 km/h, na odseku Glavnega trga do naselja Pod Vrtačo.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jože Imperl:
V javnosti se pojavljajo informacije, da Rokometni klub Sevnica, ki tekmuje v I. ligi, dolguje
JZ KŠTM za uporabo dvorane. Glede na njihove rezultate, predlaga, da se jim dolg odpiše
ter se jim za v bodoče omogoči brezplačna uporaba dvorane za vadbo.
Janez Podlesnik:
1. Visoke vode so na Sevnični poškodovale nekaj mostov. Zanima ga, zakaj so
vrednosti projektov za obnovo mostov na obstoječi lokaciji tako visoke.
2. Na cesti Podvrh-Zabukovje je v bližini ovinka plaz in predlaga njegovo ureditev.
Breda Drenek Sotošek:
Pohvali novoletno okrasitev Sevnice z avtohtonimi simbolnimi okraski v obliki sevniške
voščenke, hkrati pa predlaga, da se poškodovani okraski popravijo (odstranijo viseči trakovi).
Jože Županc:
1. Krajane naselja Kladje nad Blanco zanima opredelitev Občine Sevnica glede
možnosti priključitve na kanalizacijo in čistilno napravo.
2. Poda pobudo za preplastitev poškodovane ceste skozi naselje Kladje nad Blanco.
Ivan Orešnik:
V križišču v Pijavicah predlaga postavitev smerokazov za kraja Šentjanž in Krmelj, kot je to
že bilo.
Hermina Šantej:
1. Predlaga, da se naj v luči varčevanja z osnovnim materialom, posredujejo gradiva za
seje občinskega sveta v e-obliki tistim svetnikom, ki to želijo.
2. Poda pobudo za postavitev dveh smerokazov v Loki pri Zidanem Mostu: za osnovno
šolo in železniško postajo.
Stanislav Erman:
Predlaga sanacijo asfaltnih razpok na cesti Šentjanž-Kal.
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3. Razno
/

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