OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2014
Datum: 1.4.2014

PREGLED
SKLEPOV 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 26.3.2014
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 27. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
515. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnavajo 11. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica, 12. točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in
padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica ter 13. točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju
Občine Sevnica. 8 točka dnevnega reda - Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam
Statuta Zdravstvenega doma Sevnica se prestavi in postane 16. točka dnevnega reda, ostale
točke se ustrezno preštevilčijo.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje občinskega sveta, z dne
29.1.2014
516. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 26. redne seje občinskega sveta z dne,
29.1.2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
517. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 26. redne seje občinskega sveta z dne,
29.1.2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2013
518. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto
2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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4. Letni program dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2014
519. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z Letnim programom dela in nadzora Nadzornega odbora
Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
5. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
za leto 2013
520. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega
prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
6. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2013
521. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za
leto 2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
7. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2014
522. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto
2014.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – prva obravnava
523. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen, da je bil predlog svetnika Jožefa Roštoharja za umik z
dnevnega reda točke, Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – prva
obravnava, predlagan prepozno, saj je bil vročen predsedujočemu seje po že opravljenem
glasovanju in sprejetju dnevnega reda seje.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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524. SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
525. SKLEP :
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

9. Predlog Odloka o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica – druga obravnava
526. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
527. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se v 9. členu predlaganega odloka, v 2. odstavku, v prvi in
drugi alineji, beseda »večstanovanjski« zapiše narazen, kot »več stanovanjski«.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
528. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 2 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica - skrajšani
postopek
529. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na
območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
530. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na
območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
13. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na
javno kanalizacijo v Občini Sevnica
531. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2013
532. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
15. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica
a) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
Sevnica – oskrba s pitno vodo
b) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
c) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
d) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
Sevnica – ravnanje z odpadki

službe v Občini
službe v Občini
službe v Občini
službe v Občini

533. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi elaboratov in predračunskih lastnih cen oskrbe s
pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne
vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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534. SKLEP :
Občinski svet je sprejel sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z
odpadki v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
16. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma
Sevnica
535. SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma
Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

17. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
536. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica imenoval:
- Janeza Levstika, Mrtovec 9a, Boštanj,
- Vincenca Kneza, Šmarčna 17, Boštanj,
- Stanislavo Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica,
- Gregorja Koreneta, Žigrski vrh 32, Sevnica,
- mag. Aleksandra Mirta, Dolenji Boštanj 61a, Boštanj,
- Franca Sotoška, Drožanjska cesta 68, Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
18. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2014
537. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

19. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

z

nepremičnim

538. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1015/13 in
1017/10, obe k.o. 1381 – Boštanj, parc. št. 1477/6, 1477/7 in 1477/8, vse k.o. 1362 –
Okroglice, parc. št. 1615/2, 1615/3 in 1615/4, vse k.o. 1388 – Pijavice, parc. št. 1468/2 in
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1468/3, obe k.o. 1370 – Podvrh, parc. št. 1507/20 in 1507/22, obe k.o. 1379 – Sevnica ter
parc. št. 1642/5, k.o. 1373 – Žigrski Vrh ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
20. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
539. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

21. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
540. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjo pripombo:
Tomaž Lisec:
V zvezi z odgovorom o sanaciji dveh mostov z omejeno nosilnostjo na območju Občine
Sevnica, ga zanima, če so bile v času od njegovega vprašanja do posredovanega odgovora,
na projektu izvajane kakšne aktivnosti.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
22. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Zvonko Tuhtar:
Predlaga postavitev ogledala na odcepu iz regionalne ceste proti zaselku Črete in proti Križu.
Jožef Žnidarič
Prebere anonimno pismo, naslovljeno nanj, v katerem je bila posredovano mnenje, da bi
morala biti uporaba Kulturne dvorane Sevnica ter dvorane Alberta Felicijana na sevniškem
gradu, za društva in javne zavode brezplačna.
Jožef Roštohar (del vprašanj je bil podan v ustni obliki, del v pisni):
1. Meni, da sanacija vodotoka Blanščica ni bila izvedena dovolj kvalitetno in je ob
visokih vodah neprimerna, zato so brežine, ki so jih sanirali lansko leto, že
poškodovane. Predlaga, da se sanacija izvaja v dogovoru z Občino Sevnica, krajevno
skupnostjo in izvajalcem.
2. Predlaga, da se v program energetske sanacije objektov v javni rabi vključi tudi
energetska sanacija KD Blanca in drugih objektov po krajevni skupnosti. Zanima ga,
kdaj je možno pričakovati realizacijo oziroma izvedbo tega.
3. Poda pobudo, da se naj v okviru možnosti in plana pristopi k sanaciji cest: Krajna
Brda-Meke, Poklek-Selce, do odcepa Jesenovec, Blanca, Plastoform-Kladje. Za
naslednjo sezono se naj pripravi izvedba enotne zimske službe na območju občine
(za občinske in javne poti) in enoten nadzor dela in razdelitev občine na več sektorjev
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Jože Županc:
Meni, da bi bilo potrebno za dostop do podjetij na Blanci s težkimi tovornjaki za promet
usposobiti obvoznico Blanca in predlaga pridobitev dovoljenja za uporabo ceste.
Janez Podlesnik:
Podal je vprašanje, kdaj bi se lahko krajani posameznih zaselkov v Krajevni skupnosti
Zabukovje priključili na nov vodovod Podskalica.
Breda Drenek Sotošek:
Zaradi nepreglednosti predlaga na križišču ulic Cesta na grad in Kvedrova cesta vzpostavitev
ustrezne preglednosti.
Janez Kukec:
1. Predlaga sanacije ceste od Malkovca do gostišča Deu proti Pavlovi vasi.
2. Predlaga postavitev poškodovane in odstranjene prometne signalizacije na otočku na
regionalni cesti na križišču v Tržišču pri trgovini Urban.
Jože Imperl:
Zaradi slabega stanja državne ceste poda predlog za preplastitev ceste Breg-Jurklošter v
zaselku Lisce ter odcepu za Lisco.
Tomaž Lisec:
1. Želi, da se mu iz postavke dohodnina in prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
stavbnih zemljišč pripravi primerjalna tabela za obdobje 10 let.
2. V tabelarni obliki se mu naj posreduje za leto 2013, za kaj so bila porabljena sredstva
iz proračunskih postavk: splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in
transferji neprofitnim organizacijam.
Alojz Zalašček:
Pohvali ureditev grajskega vinograda, za v bodoče pa predlaga vezanje trt z naravnimi
materiali in ne s plastiko.
23. Razno
Župan napove, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 23. aprila 2014.

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

7

