OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2018
Datum: 27.9.2018

PREGLED
SKLEPOV 32. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Z DNE 19.9.2018
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
539. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne
20.6.2018
540. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6.2018.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
541. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6.2018.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
3. Predlog uvedbe postopka priprave novega Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod
542. SKLEP:
Občinski svet je izdal soglasje k uvedbi postopka priprave novega Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018
543. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem
polletju leta 2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
1

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
druga obravnava
544. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 1 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni
odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
545. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni odbor javnega
zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje imenoval Zvoneta Košmerla, direktorja
Občinske uprave Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
546. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica imenoval:
- Mirana Šterna, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,
- Vito Simončič Jordan, Hudo Brezje 12 a, Studenec,
- Doris Možic Žičkar, Boštanj 39 a, Boštanj.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
8. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
547. 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: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
9. Dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2018
548. SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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10. Ukinitev statusa javnega dobra
premoženjem Občine Sevnica

in

predlog

razpolaganja

z

nepremičnim

549. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1223/10, k.o. 1389
Goveji Dol in parc. št. 1465/3, 1465/5, 1465/7, vse k.o. 1370 Podvrh ter odobril predlog
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
550. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombami:
Franc Pipan:
1. Predlaga, da naj občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica in civilnimi
združenji pripravi načrt preventive za zdravje občanov.
2. Predlaga, da naj občina pospeši aktivnosti glede postavitve fontane z vinom.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, če je v času od priprave gradiva za 32. redno sejo občinskega sveta,
Mladinski svet občine Sevnica že pridobil status delovanja v javnem interesu.
2. Zanima ga, če ima objekt strelišče na Radni uporabno dovoljenje.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Božidar Beci:
1. Zanima ga, kako potekajo postopki odkupa prostorov Sadjarstva Blanca v Loki pri
Zidanem Mostu.
2. Želi pojasnilo, kakšno je stanje vodooskrbe v predelu Jelše in v celotni krajevni
skupnosti Loka pri Zidanem Mostu.
3. Predlaga, da se državne institucije in vzdrževalci javnih površin vključijo v zatiranje
ambrozije, saj lastniki kmetijskih zemljišč ta problem ne bodo morali sami obvladati.
Frančiška Zemljak:
Predlaga odstranitev ambrozije ob pešpoti od HE Boštanj do Lidla.
Franc Pipan:
1. Predlaga sprejem načrta zatiranja japonskega dresnika, ki kot tujerodna invazivna vrsta
ogroža avtohtone rastline.
2. Cesta proti Malem Podgorju, od Stop do Zupana, je v slabem stanju. Predlaga njeno
ureditev.
3. Predlaga zatiranje komarjev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj s strani
upravljavcev.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga ureditev cestišča, mulde in zemljišča na delu cestišča proti Žurkovem Dolu.
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2. Predlaga ureditev ceste v Florjanski ulici med stanovanjskima objektoma Tomšič in
Praznik ter ureditev prometa na križišču.
3. Poda informacijo, da bo kot poslanec Državnega zbora RS na resornem Odboru za
kmetijstvo predlagal realizacijo že sprejetega sklepa in še eno razpravo glede zatiranja
ambrozije.
Tanja Novšak:
1. Zanima jo, kdaj bo odpravljen smrad iz spodnjega dela Drožanjskega potoka.
2. Zanima jo, če je občina že urgirala pri lastniku neurejenega zemljišča na Drožanjski
cesti.
Majda Jazbec:
Predlaga ureditev makadamskega dela ceste v Žurkovem Dolu.
Janez Kukec:
Predlaga ureditev talnih označb za nakazovanje križišča na državni cesti Tržišče – Boštanj, na
odcepu proti Planini.
Janez Šerjak:
Lastniki grobov na terasah pokopališča v Sevnici opozarjajo na nestabilno brežino, ki povzroča
odstopanje plošč od ostalega groba. Predlaga, da naj upravljavec pokopališča preveri
dejansko stanje in predlaga način sanacije.
Zdenka Dernovšek:
Predlaga dokončno ureditev igrišča na Drožanjski cesti, s postavitvijo kontejnerja, sanitarij in
razsvetljave, za možnost izvajanja nogometnih turnirjev.
Irena Dobnik:
Poda predlog, da naj občina pridobi podatek o višini sredstev plačanega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča po posameznih krajevnih skupnostih za zadnja štiri leta.
13. Razno
Župan je napovedal je naslednjo sejo občinskega sveta, ki bo predvidoma 24.10.2018 ter
povabil k sodelovanju in aktivnostim, ki se odvijajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

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