OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2018
Datum: 26.4.2018

PREGLED
SKLEPOV 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Z DNE 11.4.2018
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 29. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
486. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
- 11. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne
14.2.2018
487. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 28. redne seje občinskega sveta z dne 14.2.2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
488. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne 14.2.2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3. Poročilo o delu Regionalne Razvojne agencije Posavje za leto 2017
489. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za
leto 2017.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

1

490. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov nad odhodki iz naslova
redne dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2017 v višini 8.670 EUR, ki se
nameni za nakup osnovnih sredstev in razvoj dejavnosti v agenciji v letu 2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
4. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2017
491. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
5. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2017
492. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
6. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017
493. SKLEP:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za
leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
494. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica, v višini 47.855,81 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2017, in znesek drugih
rezerv, oblikovanih iz dobička za obdobje 2014 – 2016, v višini 91.958,80 EUR, nameni za
povečanje osnovnega kapitala. Osnovni kapital podjetja se tako poveča iz 291.900,43 EUR na
431.715,04 EUR.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek
495. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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8. Predlog Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in
mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica
496. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s predlogom Pravilnika o subvencioniranju komunalnega
prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih
stavb v Občini Sevnica ter sprejel sklep, da se sprejem predmetnega pravilnika preloži na
naslednjo sejo občinskega sveta.
V razpravi so bile podane naslednje pripombe in predlogi k predlogu pravilnika:
- definirati, ali je potrebno priložiti k vlogi dokončno ali pravnomočno gradbeno
dovoljenje,
- definirati, katera dokazila je potrebno priložiti k vlogi,
- opredeliti naziv strokovne službe občinske uprave, ki bo obravnavala vloge,
- dodati prehodno določbo, da se postopki, začeti pred uveljavitvijo novega pravilnika,
dokončajo po prej veljavnem pravilniku,
- navesti, kdo preverja morebitne zlorabe subvencije,
- definirati, kako se subvencionira primer gradnje večstanovanjskih stavb,
- preveriti možnost dodelitve različne višine subvencije za podeželje in za urbano
območje.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
9. Seznanitev s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 pred sprejetjem v drugi obravnavi
497. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 pred sprejetjem v drugi obravnavi.
Občinski svet je v razpravi zavzel naslednja stališča:
- da je potrebno upoštevati značilnosti vinogradniških območij in velikost že obstoječih
pozidanih objektov za namen vinogradništva na Dolenjskem in v Posavju,
- da se čimprej pripravi končna verzija Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 ter izvede sprejem akta na seji
občinskega sveta,
- da se v roku 30 dni po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 prične postopek za novo, tretjo
spremembo občinskega prostorskega načrta.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
10. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017
498. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
499. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
JZ KŠTM Sevnica
500. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet JZ KŠTM Sevnica
imenoval:
- Stanislavo Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica,
- Klaudijo Redenšek, Spodnje Negonje 15 a, Rogaška Slatina,
- Mirana Grubenška, Kvedrova cesta 6 a, Sevnica,
- Janeza Kukca, Tržišče 11 e, Tržišče,
- Danico Kramžar, Kamenško 5, Šentjanž,
- Vanjo Žulič, Trnovec 16, Zabukovje.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
13. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2017
501. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu
2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
14. Dopolnitev številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2018
502. SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
15. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

503. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1146/2, k.o. 1383 Cerovec,
- parc. št. 1600/3, k.o. 1386 Kal,
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z

nepremičnim

-

parc. št. 373/2, k.o. 1376 Kladje,
parc. št. 1449/2, k.o. 1362 Okroglice,
parc. št. 1439/3 in 1439/4, obe k.o. 1385 Podboršt,
parc. št. 2669/53, k.o. 1393 Studenec,
parc. št. 1260/2 in 1260/3, obe k.o. 1384 Šentjanž,
parc. št. 2755/7, 2727/2, 2863, 2720/2, 2720/5, 2720/7,
2720/9, 2720/11 in 2721/2, vse k.o. 1397 Tržišče in
- parc. št. 1645/6, k.o. 1373 Žigrski Vrh
ter odobril predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
16. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
504. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombami:
Tomaž Lisec:
Pri odgovorih, vezanih na sanacijo ceste na odseku od železniške postaje do mostu čez reko
Mirno v Dolenjem Boštanju, je podal mnenje, da se Občina Sevnica ni dovolj angažirala pri
pogovorih s Slovenskimi železnicami.
Rado Kostrevc: (povzetek pisno podanih pripomb na odgovore, ki so priloga pregledu sklepov)
1. Pri odgovoru na vprašanje o tem, kdo financira in je pristojen za čiščenje pločnikov ob
državnih cestah, je podal še dve dodatni vprašanji:
a. Kdo konkretno je s strani izvajalca čiščenja pooblaščen za komuniciranje s
krajevnimi skupnostmi v zvezi z izvajanjem čistilnih del?
b. Ali je opredeljen terminski plan izvedbe čiščenja po posameznih krajevnih
skupnostih, komu je posredovan, kdo je odgovoren za realizacijo čiščenja in
komu poroča glede na to, da je verjetno dejavnost po pogodbi financirana s
stani občine?
2. Pri odgovoru na vprašanje glede ureditev športnega parka v Krmelju, je podal še
dodatna vprašanja:
a. Zanima ga, kdaj časovno bo izdelava občinskega podrobnega prostorskega
načrta uvrščena v časovni seznam aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti preden
se pričnejo posegi v ta prostor? Kje ima občina ustrezne formalne podlage za
pogovore o predvidenih posegih v ta prostor?
b. Ali je Občina Sevnica na kakršen koli način povabila Ribiško družino Sevnica k
pogovorom o možnih rešitvah odvodnjavanja travnatih površin na tem
območju?
c. Podal je pobudo, da se pregleda in dopolni strategija upravljanja športnega
parka v Krmelju in opredelijo pristojnosti posameznih deležnikov in se pristopi
k celovitem urejanju tega območja.
Janez Šerjak:
Pri odgovoru na njegovem vprašanju glede čakalne liste in dobe za sprejem v vrtce na območju
občine Sevnica, je podal pripombo, da je opaziti, da brezposelni starši oddajajo svoje otroke v
vrtec, po drugi strani pa otroci zaposlenih staršev ostajajo na čakalni listi za sprejem v vrtec.
Meni, da bi morala biti zaposlenost staršev prednostni kriterij pri sprejemu otrok v vrtec.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. Zanima ga, ali je Splošna bolnišnica Brežice regijska ustanova in zakaj v svetu zavoda
ni predstavnika iz občine Sevnica. Na to je potrebno opozoriti resorno ministrstvo, tudi
zato, ker je v tej bolnišnici delež pacientov iz našega območja relativno visok.
2. Glede na to, da je Vlada Republike Slovenija potrdila strategijo, ki med drugim
predvideva, da po letu 2030 v Sloveniji ne bo več dovoljena prva registracija
avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel, predlaga, da naj tako Občina
Sevnica kot tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je, to usmeritev upoštevajo pri
nabavah novih vozil in kupuje vozila na električni pogon.
Janez Šerjak:
1. Zanima ga poslovanje Rokometnega kluba Sevnica, način delovanja pristojnosti in
odgovornost predsednika za poslovanje ter če je bila sklicana skupščina kluba.
2. Glede parkiranja na modri coni za HTC-jem ga zanima, ali je možna ureditev parkiranja
tudi s parkirno uro oziroma z listki z lastnoročnim zapisom ure prihoda.
Tanja Novšak:
1. Opozori na neurejenost parcel ob vstopu na Drožanjsko cesto in predlaga, da se
pozove lastnike k ureditvi.
2. Ponovno opozori na smrad iz Drožanjskega potoka.
3. Zanima jo, kdaj bodo dokončana dela na nadvozu v Šmarju.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga, da naj Občina Sevnica pridobi pogodbo, vezano na obnovo nadvoza v
Šmarju, s podatki o rokih izvedbe, o spoštovanju rokov in možnih penalih, naročniku,
plačniku in izvajalcu.
2. Zanima ga, ali bo za kolesarsko povezavo preko nadvoza potrebno pridobiti nov
projekt.
3. Vpraša, kaj mora Občina Sevnica še pridobiti za vzpostavitev plovnega režima na
akumulacijskem bazenu pri HE Arto – Blanca.
4. Zanima ga, kdaj bo dokončno zaključena sanacija odseka cesta Telče – Slančji Vrh.
Gregor Korene:
Ponovno je podal pobudo, da naj Občina Sevnica opozori Direkcijo RS za infrastrukturo na
slabo stanje cestišča na državni cesti pri vstopu v občino Sevnica med Šmarčno in Vrhovim.
Ivan Orešnik:
Predlaga sanacijo prekopa državne ceste v Krmelju pri zdravstveni postaji.
Irena Dobnik:
Zanima jo vrednotenje dela trenerjev in delitev sredstev za rekreacijo odraslih po Odloku o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega program športa v Občini Sevnica.
18. Razno
Župan je povabil na nekatere družabne dogodke.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka občinskega sveta
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Rado Kostrevc
Krmelj 86
8296 Krmelj
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19 A
8290 Sevnica

Datum: 11. 4. 2018
Zadeva: Pripombe na odgovore na zastavljena svetniška vprašanja
Na 29. redni seji Sveta Občine Sevnica, 14. 2. 2018, sem kot član občinskega sveta zastavil
dve vprašanji in podal eno pobudo. Na vprašanji in pobudo sem prejel odgovor z gradivom za
sejo, ki mi je bilo posredovano. Za vse odgovore na moja vprašanja oz. pobudo se vam
zahvaljujem. Žal se zaradi v naprej načrtovanih službenih obveznosti seje ne morem udeležiti,
zato posredujem pisne pripombe na odgovore, ki sem jih prejel in zastavljam dodatna
vprašanja.
Vprašanji:
1. Kdo je pristojen za obžagovanje drevja, ki raste na zasebnih zemljiščih ob javnih cestah?
Odgovor sem vzel na znanje in ga sprejemam, želim vam lahko samo čim večjo uspešnost pri
nagovarjanju lastnikov zemljišč, da poskrbijo za urejenost vsaj tistih zemljišč, ki ležijo ob
glavnih cestnih komunikacijah.
2. Kdo financira in je pristojen za čiščenje pločnikov ob javnih cestah?
Odgovor, ki sem ga prejel načeloma pojasnjuje princip čiščenja, ki je pogodbeno opredeljen
in v splošnem pojasnjuje način izvedbe čiščenja in posamezne pristojnosti. Prosim pa vseeno
za dodatna pojasnila o tem.
a) Kdo konkretno je s strani izvajalca čiščenja pooblaščen za komuniciranje s
krajevnimi skupnostmi v zvezi z izvajanjem čistilnih del?
b) Glede na to, da je kar nekaj krajevnih skupnosti v občini Sevnica me zanima ali je
opredeljen terminski plan izvedbe čiščenja po posameznih krajevnih skupnostih, komu
je posredovan, kdo je odgovoren za realizacijo čiščenja in komu poroča glede na to, da
je verjetno dejavnost po pogodbi financirana s strani občine?
Pobuda:
1. Vzpostavitev pogojev za izgradnjo atletske steze, zaletišča za skok v daljino in druge
športne dejavnosti in ureditev degradiranega območja travnatih površin v športnem parku v
Krmelju.
Za informacije o dosedanjih aktivnostih se zahvaljujem, v zvezi z mojo pobudo pa prosim še
za dodatna pojasnila.
a) Če je, kot navajate, »za predmetno področje smiselno izdelati občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN)«, me zanima kdaj bo ta načrt uvrščen v časovni seznam
aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti preden se pričnejo posegi v ta prostor? Kako s tega
vidika razumeti pogovore občine, kot lastnika zemljišča, s KS Krmelj in z OŠ Krmelj
o predvidenih posegih v ta prostor, vendar brez ustreznih formalnih podlag?

b) Ali je občina Sevnica, kot lastnik zemljišča, pridobila informacije o tem, kako
trajno rešitev v odvodnjavanju poplavljenih travnatih površin vidi Ribiška družina
Sevnica, ali je ribiče kot upravljalce vodnih virov kdaj povabila k pogovorom o
razrešitvi stanja na način, ki bi upošteval potrebe in interese tako ribičev, kakor tudi
drugih uporabnikov omenjenih površin?
Ponovno dajem pobudo, da se celostno pregleda in dopolni strategija upravljanja s tem
območjem, da se jasno opredeli in razmeji pristojnosti posameznih deležnikov in da se
pristopi k celovitemu urejanju tega območja.
Lep pozdrav
Rado Kostrevc

