OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2014
Datum: 23.9.2014

PREGLED
SKLEPOV 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 17.9.2014

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
591. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata 6. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica in 8. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o
rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 29. redne seje občinskega sveta, z dne
11.6.2014
592. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 29. redne seje občinskega sveta z dne,
11.6.2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
593. SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 29. redne seje občinskega sveta z dne,
11.6.2014.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2014
594. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu
2014.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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4. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega
prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini
Sevnica
595. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega
prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkiriščaSE43.pin – prva obravnava
596. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega
parkirišča-SE43.pin ter v razpravi podal naslednje pripombe in predloge:
- predlaga se razširitev meje območja proti Domu upokojencev Sevnica zaradi ureditve
pešpoti,
- preuči se naj možnost podzemne povezave garažne hiše in zdravstvenega doma,
- območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča-SE43.pin
naj se razširi tudi na območje spomenika borcem NOB, parkirišča ob spomeniku ter
parkirišča ob železniški postaji oziroma naj se za ta del uvede postopek izdelave
novega Občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- podan je bil predlog, da se naj območje pred Centralom ne uporablja več za
parkiranje vozil,
- pri kasnejših izdelavah podrobnih prostorskih načrtov se naj preveri možnost
prestavitve spomenika borcem NOB na drugo lokacijo,
- preveri se naj možnost prestavitve tržnice na območje, kjer je bila predvidena
prvotno,
- pobude iz razprave se naj poskušajo upoštevati pri izdelavi predmetnega Občinskega
podrobnega prostorskega načrta oziroma pri prostorskih umestitvah na območju
novega mestnega središča (območje spomenika borcem NOB, parkirišča ob
spomeniku, vzhodnega dela parkirišč za HTC-jem in bodočega kulturnega centra),
- na javni razgrnitvi in obravnavi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega
parkirišča-SE43.pin ni bilo podanih pripomb, zato se naj nadaljuje postopek sprejema
tega odloka.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
6. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Sevnica – skrajšani postopek
597. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2014
598. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju
leta 2014.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014 – skrajšani
postopek
599. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2014
600. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2014 prejmejo naslednji
dobitniki:
Naziv Častni občan Občine Sevnica:
- dr. ALOJZ REBULA, Loka pri Zidanem Mostu 42, Loka pri Zidanem Mostu
Grb Občine Sevnica:
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOŠTANJ
Zlato plaketo Občine Sevnica:
-

PODJETJE KOPITARNA SEVNICA d.d.
DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO PARTIZAN BOŠTANJ

Srebrno plaketo Občine Sevnica:
-

KULTURNO DRUŠTVO OKTET JURIJ DALMATIN, Dolenji Boštanj 118, Boštanj
KOVINOSTRUGARSTVO DRAGO BORŠTNAR s.p., Tržišče 14b, Tržišče

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
10. Predlog soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
601. 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.
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11. Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica
602. 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.

12. Potrditev cenika za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Krajevni
skupnosti Boštanj
603. SKLEP:
Občinski svet je potrdil cenik za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Krajevni
skupnosti Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

13. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
604. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjima pripombama:
Maksimilijan Redenšek:
Kljub zastavljenemu vprašanju člana občinskega sveta Alojza Zalaščka na eni od prejšnjih
sej, luč ob cesti pri Graščini v Boštanju še vedno ne gori.
Rado Kostrevc:
V zvezi s pobudo za celovito ureditev športno-turističnega parka Krmelj predlaga ureditev
nasipa in zaščito pred visokimi vodami, kar se je ob zadnjih poplavah 13. septembra izkazalo
kot zelo problematično.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
14. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Drago Krošelj:
Predlaga čim prejšnjo sanacijo Poti na Zajčjo goro v izogib večjim težavam v času izvajanja
zimske službe.
Janez Podlesnik:
1. Zadnje poplave so na območju Krajevne skupnosti Zabukovje povzročile mnogo
poškodb na cestah in mostovih, nekateri predeli krajši čas niso imeli dostopa do
cestnega omrežja. Krajevna skupnosti Zabukovje predlaga pomoč Občine pri izvedbi
sanacij, saj sama ne bo zmogla zagotoviti dovolj sredstev zanje.
2. ARSO lastnikom zemljišč ob vodotokih ne dovoli nobenega poseganja ali urejanja, ki
bi sicer povečalo varnost objektov na in ob vodotokih, medtem ko jih agencija sama
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ne ureja ali jih ureja nekakovostno. Zanima ga, ali je možno, da bi po visokih vodah
poškodbe lahko urejali lastniki priobalnih zemljišč sami, saj sicer ostajajo neurejene.
3. Predlaga sanacijo ceste Dol–Zabukovje, poškodovane po nedavnem neurju oziroma
zaradi zemeljskih usadov.
4. Izrazi pripombo na sistem razdelitve dela delavca, vključenega v sistem vzdrževanja
javnih površin preko JP Komunala Sevnica, in predlaga, da bi dela opravljal samo za
Krajevno skupnost Zabukovje.
Jože Imperl:
1. Večkrat je predlagal sanacijo državne ceste v Liscah, ki je bila v teh dneh končno
preplaščena, in se zahvaljuje za aktivnosti, ki so pripeljale do rezultata.
2. Glede na to, da ni bila realizirana že podana pobuda glede postavitve smerokazov za
naselja oziroma posamezne zaselke, predlaga primerno označitev zaselkov.
3. Predlaga razmislek o določitvi primernejšega dogodka za obeležitev Občinskega
praznika Občine Sevnica, na primer obeležitev obletnice slovenskega tabora oziroma
kakšnega drugega dogodka.
Rok Petančič:
1. Krajane Orehovega zanima, na kakšen način je določena višina komunalnega
prispevka za priklop stanovanjskih objektov na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje.
2. Zanima ga, v kateri fazi je postopek prostorskega umeščanja trgovine Lidl.
3. Osvetlitev državne ceste od mostu čez Savo do nadvoza v Šmarju je slaba, zato
predlaga ureditev javne razsvetljave na tej relaciji.
4. Zanima ga, ali je kaj novega v zvezi s problematiko pri projektu GOŠO.
Zvonko Tuhtar:
Zanima ga, ali je Občina po posredovanju predlogov za nove lokacije gradnje baznih stolpov
že dobila kakšne povratne informacije.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, ali Občina vodi kakšne aktivnosti za prijavo na razpis s področja športa in
turizma, na primer za ureditev območja pristana Orehovo in območja Lisce.
2. Naproša za predstavitev aktivnosti Občine v zvezi z reševanjem problematike pri
projektu GOŠO od 1. maja 2014 dalje.
Ivan Orešnik:
Predlaga izboljšavo na področju izvajanja javne službe vzdrževanja javnih površin na
območju Krajevne skupnosti Šentjanž.
Božidar Groboljšek:
Izpostavi opažanje povečanja prisotnosti neavtohtonih polžev na območjih za rekreacijo ob
reki Savi; prav tako pojava ambrozije. Za oba pojava predlaga razmislek o ukrepih zoper te
tujerodne invazivne vrste.
Jožef Žnidarič:
Zahvali se članom Odbora za zdravstveno varstvo in socialo ter članom Občinskega sveta za
dobro opravljeno delo in napredek na obeh področjih.
Breda Drenek Sotošek:
Predlaga ureditev ceste skozi sadovnjak v izogib nanosom peska na Drožanjsko cesto.
Hermina Šantej:
1. Po izvedenih ureditvah okolice POŠ Loka pri Zidanem Mostu predlaga projekt
prostorske umestitve telovadnice pri šoli in umestitev projekta v Načrt razvojnih
programov Občine Sevnica.
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2. Poda pobudo za iskanje ustrezne organizacije šolskih prevozov za dva osnovnošolca
iz sosednje občine Laško, ki šolo obiskujeta v občini Sevnica.
Irena Dobnik:
1. Zanima jo, kdaj bodo asfaltirani parkirni prostori pri novem vrtcu v Krmelju.
2. Poda vprašanje, kdaj se bo začel izvajati projekt izgradnje pločnikov v Gabrijelah.
Maksimilijan Redenšek:
Predlaga postavitev avtobusne postaje ob urejeni cesti v Globeli v Boštanju.
Rado Kostrevc:
1. Predlaga postavitev avtobusne postaje na zemljišču nekdanje bencinske črpalke v
Krmelju.
2. Predlaga boljšo urejenost okolice stanovanjskih objektov v Krmelju v lasti občine, iz
katerih so stanovalci odšli.
Vincenc Sitar:
Poda vprašanje, kdaj bo urejen most na cesti Tržišče–Spodnje Vodale.
15. Razno
-

na željo Posavskih vojnih veteranov je bil svetnikom na klop dan zbornik, ki je bil
izdan ob 20. letnici vojnih veteranov Posavja,
župan napove dopisno sejo občinskega sveta, ki bo potekala v zadnjem tednu
septembra oziroma prvem tednu oktobra.

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