OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2014
Datum: 14.2.2014

PREGLED
SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29.1.2014
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
493. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata 4. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi Odloka o izvajanju
gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o
pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica ter 5. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o
prenehanju Odloka o varstvu in urejanju okolja v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta, z dne
27.11.2013
494. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 25. redne seje občinskega sveta z dne,
27.11.2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

495. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne,
27.11.2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje – druga obravnava
496. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje.
Izid glasovanja: 31 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih
svečanostih v Občini Sevnica – skrajšani postopek
497. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanosti v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
5. Predlog Odloka o prenehanju Odloka o varstvu in urejanju okolja v Občini Sevnica
– skrajšani postopek
498. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju Odloka o varstvu in urejanju okolja v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
6. Varnostne razmere na območju Občine Sevnica
a.
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica
b.
Poročilo policijske postaje Sevnica
499. SKLEP:
Občinski svet je sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za
leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
500. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom Policijske postaja Sevnica o varnostnih razmerah na
območju Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Odloka o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica – prva obravnava
501. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica ter v
razpravi podal naslednje pripombe in predloge, ki se naj upoštevajo pri pripravi predloga
odloka za drugo obravnavo:
- v obdobju od 1. novembra do 28. februarja se naj odstrani celoten rastlinjak, skupaj z
ogrodjem,
- vsi objekti in oprema na vrtičku naj bodo enotni,
- v odlok se naj doda določba, da bi zakupne pogodbe lahko neposredno sklepali tudi
upravljavci območij, ki so v lasti Občine Sevnica,
- lopa ima lahko več kot eno okno,
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-

prouči se naj možnost zalivanja iz javnega vodovoda.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
8. Razvojne in premoženjsko pravne ureditve Turistično – rekreacijskega območja
Lisca
502. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z možnostmi urejanja in brezplačnega prenosa funkcionalnih
zemljišč in prenosa objektov na Lisci, s strani Planinske zveze Slovenije in Planinskega
društva Lisca Sevnica na Občino Sevnica.
Občinski svet se strinja, da je razvoj smiselno obravnavati v dveh fazah. Občina Sevnica naj
se s Planinskim društvom Lisca Sevnica usklajuje o prenosu površin namenjenih javni rabi in
pripravi tudi rešitve za gospodarski del. Konkretne prenose bo občinski svet obravnaval na
naslednjih sejah občinskega sveta, v okviru točke Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica.
Pri vseh bodočih aktivnostih bodo spoštovani sklepi Planinskega društva Lisca Sevnica in
Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije ter interesi planinstva na Lisci tudi v bodoče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
9. Predstavitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
503. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z dopolnjenim osnutkom Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
10. Seznanitev z osnutkom strokovnih podlag za Revitalizacijo starega mestnega jedra
Sevnice
504. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z osnutkom strokovnih podlag za Revitalizacijo starega
mestnega jedra Sevnice.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
11. Obravnava novelacije Študije odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda na območju Občine Sevnica
505. SKLEP:
Občinski svet je sprejel novelacijo Študije odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju
Občine Sevnica, s tem, da se za poselitveno območje Blanca (ID 11560) doda stavek:
»Možna je širitev kanalizacijskega sistema Blanca proti naselju Kladje nad Blanco.«
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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12. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici
in Boštanju
506. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program za operacijo Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju, izdelovalca
podjetja Region d.o.o. Brežice.
Občinski svet je z potrditvijo navedene investicijske dokumentacije potrdil tudi morebitne
novelacije investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
operacijo Trajnostna zacelitev narave
507. SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo
Trajnostna zacelitev narave, izdelovalca podjetja Region d.o.o. Brežice.
Občinski svet je z potrditvijo navedene investicijske dokumentacije potrdil tudi morebitne
novelacije investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

14. Predlog sklepa o potrditvi spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje
2014-2017 v letu 2015
508. SKLEP:
Občinski svet je potrdil spremembo Načrta razvojnih programov 2014-2017 v letu 2015.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
15. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2014
509. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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16. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

z

nepremičnim

510. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele številka 1695/4,
1695/6, 1695/8 in 1695/10, vse k.o. 1367 – Zabukovje ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je odobril prodajo parcel številka 180/2 in 180/3, obe k.o. 1367 – Zabukovje ter
parcel številka 22/3, 22/6, 22/7, 22/5 in 63/4, vse k.o. 1369 – Trnovec.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

17. Tonsko in vizualno snemanje sej Občinskega sveta Občine Sevnica
511. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se tako kot do sedaj, tudi v prihodnje izvaja tonsko
snemanje sej občinskega sveta in objavljajo zvočni posnetki sej na spletni strani občine.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
18. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2013
512. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
19. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2013
513. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu
2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
20. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
514. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami:
Alojz Zalašček:
Pri odgovoru Agencije Republike Slovenije za okolje, glede postavitve sistema obrambe pred
točo zaradi večkratnega pojavljanja neurja s točo v Krajevni skupnosti Boštanj, po izgradnji
akumulacijskega bazena za HE Arto-Blanca, je svetnik pripomnil, da njihove navedbe ne
držijo. V dopisu je zapisano, da v letih 2008, 2009 in 2012 po njihovi statistiki ni bilo
zabeleženega dneva s točo na območju padavinske postaje Sevnica. To ne drži, saj je v
Boštanju leta 2012 padala takšna toča, da je o tem snemal prispevek tudi POP TV in ga
predvajal v svoji informativni oddaji.
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Težko pa komentira trditev agencije, da ni predlagal, kakšen sistem zaščite pred točo naj bi
bil ustrezen, saj ni strokovnjak s tega področja. Za primerjavo pa je navedel, da je v Avstriji
učinkovit sistem obrambe pred točo z letali.
Rok Petančič:
Pri odgovoru o prometni ureditvi na platoju Šmarje je pripomnil, da obstaja še novejši
zapisnik o terenskem ogledu, kot je v prilogi odgovora. Ureditve se naj izvedejo v skladu s
tem zapisnikom, hkrati pa je predlagal, da se naj talne označbe pogosteje obnavljajo.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

21. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Janez Kukec:
1. Zanima ga, kdaj bo dokončana ureditev mostu proti Zgornjim Vodalam, kjer je
trenutno v strugo zakopana cev.
2. Predlaga ureditev ceste na Malkovcu, kjer ni urejeno odvodnjavanje in v primeru
dežja voda odteka na dvorišče Pungerčarjevih.
3. Predlaga ureditev udrtin makadamskega dela ceste v naselju Jeperjek in Otavnik.
Jožef Žnidarič:
1. Visokonapetostni vod ima glasne izolatorje, kar je za krajane moteče. Zanima ga, če
je možno to glasnost zmanjšati, kakšen je vpliv elektromagnetnega sevanja na ljudi in
pridelke ter če so prebivalci v bližini daljnovoda upravičeni do odškodnine zaradi
manjšega pridelka pod daljnovodom.
2. Pohvali postavitev drsališča v Sevnici ter vpraša, če je možna postavitev tudi v
Mirnski dolini.
3. Krajani ob reki Savi želijo vzpostavitev plovnosti in predlaga, da si naj Občina
Sevnica prizadeva za vzpostavitev plovnosti na bazenu HE Boštanj in HE ArtoBlanca.
Alojz Zalašček:
Vprašal je, zakaj ob cesti G1-5 pri graščini v Boštanju ne gorijo svetilke javne razsvetljave.
Rok Petančič:
Predlaga vzpostavitev uradnega spletnega profila Občine Sevnica na Facebooku in Twitterju.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, če je bil med Občino Sevnico in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor
podpisan kakršen koli dokument o sanaciji dveh mostov z omejeno nosilnostjo na
območju Občine Sevnica.
2. Krajane Dolnjega Brezovega zanima, kdaj bo zgrajeno igrišče, glede na to, da še ni
dogovora o njegovi lokaciji.
Zvonko Tuhtar:
Po odstranitvi poškodovanega postajališča v Črnem potoku, predlaga postavitev novega.
Irena Dobnik:
Poda pobudo, da naj Občina Sevnica poskuša z Novo Ljubljansko banko doseči dogovor, da
ne bi ukinili poslovne enote v Krmelju.
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Janoš Janc:
1. Podal je pobudo, da naj Elektro kablira daljnovod preko Arškega polja zaradi lažje
izvedbe namakanja.
2. Predlaga vzpostavitev povezovalne poti iz Arškega polja na most pri HE Arto-Blanca.
3. Razno
Župan:
- povabi na osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku, ki bo 7.2.2014, ob 18 uri, v
Kulturni dvorani Sevnica,
- povabi na prireditev Športnik leta 2013, ki bo 13.2.2014, ob 18. uri, v Kulturni dvorani
Sevnica.
Breda Drenek Sotošek:
- prisotne povabi na gledališko igro z naslovom Celjski grofje v izvedbi igralske skupine
Društva Trg Sevnica, ki bo 5. in 6.2.2014, ob 18. uri, v Kulturni dvorani Sevnica.

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

26

