OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0005/2017
Datum: 3.7.2017

PREGLED
SKLEPOV 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Z DNE 21.6.2017
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
404. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da:
- se obravnava 5. točke dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator –
prva obravnava ter obravnava 6. točke dnevnega reda - Obravnava in opredelitev do
stališča do pripombe z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
umakneta z dnevnega reda ter da se ostale točke dnevnega reda ustrezno preštevilčijo;
- in da se po skrajšanem postopku obravnava 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne
24.5.2017
405. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 23. redne seje občinskega sveta z dne 24.5.2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
406. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne 24.5.2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3. Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – prva
obravnava
407. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini
Sevnica ter v razpravi podal naslednje pripombe in predloge, ki se naj upoštevajo pri pripravi
predloga odloka za drugo obravnavo:
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tudi po prenosu upravljanja pokopališč na JP Komunala d.o.o. Sevnica je potrebno
zagotoviti enak nivo urejenosti pokopališč kot do sedaj (hortikulturno, vključno s košnjo
trave),
iz predloga odloka se naj črtajo členi, ki preveč natančno predpisujejo potek same
pogrebne slovesnosti. Svojcem je potrebno dovoliti, da se sami odločijo, kakšna bo
slovesnost,
manjka obrazložitev, kakšne finančne posledice prinaša odlok za občane ter koliko
dodatnih zaposlitev bo le-ta prinesel za JP Komunala d.o.o. Sevnica,
kjer so se mrliške vežice gradile s samoprispevkom in prispevki gospodinjstev, je
potrebno upoštevati sklepe svetov krajevnih skupnosti, na podlagi katerih so zaradi teh
finančnih vložkov imeli krajani določene bonitete pri najemih mrliških vežic,
narediti natančno analizo stanja po krajevnih skupnostih pred poenotenjem cen
storitev za celotno območje občine.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj –
Sv. Križ – I. faza – prva obravnava
408. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko
Boštanj – Sv. Križ – I. faza, s pripombo, da naj projektant, ki izdeluje projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja (gospodarska javna infrastruktura za območje Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza) preveri
načrtovane širine koridorjev javnih cest, kolesarskih cest in pločnikov ter jih uskladi z veljavnimi
pravilniki.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Sevnica – skrajšani postopek
409. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet
6. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
410. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica in
sicer v Vrtcu Ciciban Sevnica, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Blanca, v enoti vrtca pri Osnovni
šoli Krmelj ter v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet
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7. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2017
411. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
412. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. Zanima ga, kdaj bo izvedena sanacija mostu na potoku Sevnična pri Vrtačniku.
2. Odboru za kmetijstvo in gospodarstvo Občinskega sveta Občine Sevnica, v
sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje predlaga, da opravita razpravo
glede strategije gospodarskega razvoja v občini, v smeri razvoja kapitalsko intenzivnih
panog in v povezavi z zaposlovanje domače ter tuje delovne sile.
Tomaž Lisec:
1. Na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta predlaga predstavitev zaključevanja
izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi na območju Občine Sevnica, s strani
podjetja Infra d.o.o..
2. Zanima ga število zaposlenih na Občini Sevnica od leta 1992 dalje, na presečni datum
31.12.
3. Zanima ga, kako je z ureditvijo pogostitev na gradu (hrana in pijača) ob različnih
priložnostih, posebej pri porokah.
4. Predlaga, da se na priložnostne občinske dogodke vabi tudi udeležence
osamosvojitvene vojne, ki so omenjeni v knjigi z naslovom Obranili domovino.
Gregor Korene:
Zanima ga postopek pobratenja mest ter ali je bila Občina Sevnica že kdaj povabljena k temu
dejanju.
Janez Šerjak:
Izrazi strinjanje s pobudo svetnika Franca Pipana, saj delodajalci v našem okolju težko dobijo
domačo delovno silo.
Frančiška Zemljak:
Zanima jo stanje projekta sanacija nadvoza v Šmarju.
10. Razno
Župan:
- povabil je na naslednje dogodke:
- 23. junija 2017 bo ob 19. uri proslava od Dnevu državnosti v grajskem parku,
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24. junija 2017 bo ob 21. uri musical Cvetje v jeseni v Športnem parku Tržišče,
25. junija 2017 bo potekal dan odprtih vrat na Gradu Sevnica,
povabil je še na dogodke v okviru Sevniškega grajskega poletja tekom celega
poletja,
povedal je, da bo v avgustu predvidoma še ena seja občinskega sveta in sicer 21. ali
23. avgusta 2017.

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