OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2011
Datum: 29. 3. 2012

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 29. 2. 2012, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Jože Gorišek, Božidar Groboljšek,
Jože Imperl, Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Dušan
Močnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef
Roštohar, Gregor Simončič, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček,
Jožef Žnidarič, Jože Županc.
Odsotna: Irena Dobnik
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Šintler, vodja splošne službe
- Dušan Markošek, občinski urbanist
- Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve
- Bojan Kostevc, višji referent za investicije in razvoj
- Jelka Tršinar, svetovalka župana
Prisotna poročevalca:
- Martin Bratanič, direktor RRA Posavje, k. 3. t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor Komunale d.o.o. Sevnica, k 6., 7. in 8. t.d.r.
- Irena Vide, direktorica in odgovorna urednica Televizije Novo mesto d.o.o., k 13. t.d.r.
- Irena Skoporec, MI Projektbiro, k. 10. t.d.r.
- Josip Ivaniševič, GOŠO, k 12. t.d.r.
- Jagica Ganc, Savaprojekt d.d., k. 9. in 11. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Anja Kerin – Dolenjski list, Smilja Radi – Posavski obzornik, Živa Zakšek in Robert Sajovec »Vaš kanal« Novo mesto, Nada Černič Cvetanovski – Žurnal, Branka Drnovšek
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 11. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
Alenka Šintler: Ob začetku seje je prisotnih 16 članov sveta, kar pomeni, da je občinski svet
sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Včeraj ste dodatno prejeli gradivo, in sicer k 4. točki dnevnega reda, stališče odbora
za kulturo k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Posavski muzej Brežice – druga obravnava ter k 5. točki dnevnega reda, stališče
odbora za kulturo k Predlogu Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine
Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v javnem zavodu Posavski muzej Brežice – druga obravnava, k 11. točki dnevnega reda,
Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log in izven nivojsko križanje ceste z
železnico, št. 3505-0007/2007, z dne 28. 2. 2012, stališče odbora za varstvo in urejanje
okolja k stališčem do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
dopolnjenega osnutka OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log in izven nivojsko
križanje ceste z železnico in k 14. točki dnevnega reda, stališče odbora za otroško varstvo in
šolstvo k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica. Obveščeni ste bili tudi, da je Občina Brežice, kot predlagatelj
predlogov odlokov podala tudi predlog, da se 4. in 5. točka dnevnega reda umakneta iz
obravnave.
Župan: Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu, s tem da se 3. t.d.r. Predlog Odloka o
ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje obravnava po rednem postopku, in se danes
opravi prva obravnava, po skrajšanem postopku pa se obravnavajo 6. t.d.r. Predlog
Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, 9. t.d.r. Predlog Odloka o
spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno
trgovski center Sevnica, 10. t.d.r. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica in 14 t.d.r. Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica. Z
dnevnega reda se umakneta 4. in 5 točka dnevnega reda na predlog pripravljavca gradiva,
ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da:
1. se 3. t.d.r. - Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje,
sprejema po rednem postopku v prvi obravnavi,
2. po skrajšanem postopku se obravnavajo:
 6. t.d.r. – Predlog Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica,
 9. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica,
 10. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica,
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14 t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica;
3. da se z dnevnega reda umakneta 4. in 5 točka dnevnega reda na predlog
pripravljavca gradiva;
4. ostale točke se ustrezno preštevilčijo.


Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
*Pride Štefan Teraž (prisotnih 20)
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje občinskega sveta, z dne 25.
1. 2012
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje – prva obravnava
4. Predlog Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani
postopek
5. Seznanitev z Aktom o organizaciji Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
6. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica – skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
9. Obravnava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
dopolnjenega osnutka OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log in izven nivojsko
križanje ceste z železnico
10. Projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini
Sevnica - informacija o dosedanjih aktivnostih ter aktivnosti do zaključka projekta
11. Delovanje Televizije Vaš kanal, Novo mesto
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Ciciban Sevnica – skrajšani postopek
13. Potrditev Cenikov za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v krajevnih
skupnostih Boštanj, Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje
14. Zahteva krajanov za razpis referenduma za ustanovitev krajevne skupnosti Dolnje
Brezovo
15. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2011
16. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
17. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
18. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21. Razno.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje občinskega sveta,
z dne 25. 1.2012
Uvodno obrazložitev podata Alenka Šintler in župan:
Zapisnik 10. redne seje je bil napisan in je sestavni del gradiva današnje seje. Na spletni
strani je zapisnik objavljen od 21. 2. 2012. Na spletu je objavljen tudi zvočni zapis seje.
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Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 10. redne seje občinskega sveta z dne, 25. 1. 2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev poda Alenka Šintler:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti ter posredovani ustreznim organom in
službam. Sprejeti predpisi so bili posredovani v objavo v Uradni list. Predloženi so odgovori
na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi zapisnika 9. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 10. redne seje občinskega sveta z dne, 25. 1.
2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje – prva obravnava
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu podajo župan, Vlasta Kuzmički, Martin Bratanič,
direktor RRA Posavje in Drago Krošelj, predsednik Odbora za gospodarstvo:
Navedeni predlog odloka je bil sprejet na redni seji razvojnega sveta regije Posavje, da je
predlog odloka v prvi obravnavi sprejela tudi že Občina Brežice, po skrajšanem postopku pa
Občina Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki. Skladno z zakonom o skladnem regionalnem
razvoju se mora konstituirati razvojni svet v roku enega leta od sprejema novega zakona,
tako da je zadnji rok 19. 3. 2012. Predlog odloka je bil prejet od Službe Vlade za regionalno
politiko, uskladitev odloka pa je potekala z občinskimi upravami. Gre za ustanovitev
enotnega organa regije, to je razvojni svet regije, ki nadomešča obstoječa organa svet regije
Posavje, ki so ga sestavljali župani in regionalni razvojni svet. Razvojni svet regije je
sestavljen iz šestih predstavnikov občin, šestih predstavnikov gospodarstva in treh
predstavnikov nevladnih organizacij. Organ se oblikuje s postopki volitev in imenovanj za
vsako skupino predstavnikov posebej. Z ustanovitvijo razvojnega sveta regije se po navodilu
Službe Vlade za regionalno politiko ne prenehata delovati svet regije in razvojni svet regije,
temveč naj bi nekaj časa še delovala kot posvetovalna telesa. Predlog odloka nima finančnih
posledic. Odbor za kmetijstvo in odbor za gospodarstvo predlagata, da se predlog odloka v
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predlagani obliki sprejme. Danes se predlog odloka sprejema v prvi obravnavi. Če ne bo
bistvenih sprememb odloka, se bo odlok sprejel v drugi obravnavi z dopisno sejo do
zakonsko predpisanega roka.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje v prvi
obravnavi.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica:
V lanskem letu je bila sprejeta sprememba odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Sevnica,
ki je osnova za spremembo notranjih aktov javnega podjetja, to pomeni tudi spremembo
statuta v delu, kjer se je spremenil odlok. V statutu je tako dodanih šest novih dejavnosti
podjetja skladno s standardno klasifikacijo ter skladno z odlokom zapisano, da občinski svet,
kot edini družbenik Komunale Sevnica, imenuje direktorja. Spremembo je obravnaval tudi
nadzorni svet javnega podjetja, ki predlaga občinskemu svetu sprejem spremembe statuta.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sprememb statuta javnega podjetja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Seznanitev z Aktom o organizaciji Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica:
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Akt o organizaciji notranji akt, ki opredeljuje delo podjetja in položaj zaposlenih. Na Komunali
Sevnica se je v zadnjem času odprlo kar nekaj delovnih mest, ki niso bila sistemizirana in so
vezana na nove naloge podjetja, in sicer je podjetje prejelo v upravljanje novo čistilno
napravo, več kanalizacij, širi se vodooskrba. Skladno s statutom je o aktu potrebno seznaniti
občinski svet. v aktu je delo podjetja razdeljeno na štiri dele, in sicer na gospodarske javne
službe, ki se delijo na obvezne službe, kot so vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, ravnanje z odpadki, pogrebna dejavnost, javne površine. Drugi segment so tržne
dejavnosti, ki je razdeljen na inženiring in vodenje projektov, gradbeno inštalatersko enoto in
dopolnilna dejavnost, kotlovnice in energetika, kjer javno podjetje vidi priložnosti v
prihodnosti. Brez službe za splošne in kadrovske zadeve ter finančnega računovodstva pa
tudi ne gre.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z Aktom o organizaciji Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica:
Nadzorni svet pošilja poslovni načrt javnega podjetja Komunala d.o.o. v sprejem. Z javnim
podjetjem Občina Sevnica zelo skrbno ravna in spremlja,da podjetje izvaja vse naloge
gospodarskih javnih služb. Naloge podjetje opravlja dobro, jih širijo in spremljajo trende v
razvoju, hkrati pa polovico svoje dejavnosti usmerjajo na trg. Tržna dejavnost pa je vezana
na njihove naloge kot obvezne gospodarske službe. Poslovni načrt je usklajen tudi s
proračunom Občine Sevnica za leto 2012. V letu 2012 pričakujejo za približno 12% več
prihodkov kot v letu 2011, kar je pripisati temu, da se dejavnosti širijo ter usklajevanju
najemnin za infrastrukturo, ki jo imajo v upravljanju. Te infrastrukture je v vrednosti preko 24
milijonov evrov. Za podjetje je pomembno, da je Vlada na zadnji seji podaljšala zamrznitev
cen komunalnih storitev za nadaljnjih šest mesecev. V planu ni predviden dvig cen. V letu
2011 je bilo zgrajenih približno 300 novih priključkov na javne vodovode, v letu 2012 se
nadaljuje z dinamiko povezovanja vodovodnih sistemov. Tudi z gradnjo optičnega omrežja
se bo marsikatero območje prej oskrbelo s pitno vodo. Na delu odvajanje in čiščenje
odpadnih voda je znano, da je zaključena kanalizacija Log, gradi se čistilna naprava in
kanalizacijski sistem na Orehovem, pred vrati je izgradnja sekundarne kanalizacije v Sevnici
in Boštanju, kjer vidijo priložnost sodelovati kot podizvajalci. Pri odpadki želi pohvaliti
ločevanje odpadkov, s poudarkom na ozaveščanju ter izgradnji novih zbirnem centru. Cilj je,
da se do leta 2020 polovica odpadkov loči. Obdelava in predelava odpadkov pred
odlaganjem je nujno. Projekt Cerod II je investicija, za katero se še ne ve, ali bo zgrajena.
Želi dodati, da Občina Krško in Kostak že gradita napravo za obdelavo in predelavo
odpadkov, tako da bo odločitev podkrepljena z ekonomskimi kazalci, da bo odločitev lažja
predvsem za občane. Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvaja v Sevnici in nekaterih
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drugih pokopališčih. Kjer dejavnosti še ne izvajajo, pa sedaj z delavci na javnih površinah že
sodelujejo s krajevnimi skupnostmi in si želijo narediti še kakšen korak naprej. Javne
površine so skrb javnega podjetja, tako letno in zimsko vzdrževanje. Tržna dejavnost je
podpora tem gospodarskim javnim službam, kar pomeni, da za Občino Sevnica izvajajo
investicije, od vodenja projektov, predvsem pa izgradnje vodovodnih in kanalizacijskih
sistemov.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Ivan Orešnik, Jože Imperl, Štefan Teraž, Mitja Udovč
– direktor Komunale, župan
Povzetek razprave:
Plan je dobro pripravljen. Indeksi rastejo in kažejo na širitev dejavnosti v podjetju, smiselna je
tudi širitev samih dejavnosti podjetja.
Na pobudo za pojasnitev pojmov najema infrastrukture in usklajevanje cen storitev javnih
služb direktor podjetja pojasni, da so s 1.1.2012 pričeli veljati računovodski standardi, ki
določa, da je potrebno infrastrukturo, ki je bila prej vodena v poslovnih knjigah javnega
podjetja izločit in vpisati v poslovne knjige Občine. Bilanca podjetja se je tako bistveno
zmanjšala. Infrastrukturo, s katero upravljajo, je v zadnjih štirih letih štirikrat zrasla. Med
Občino in Komunalo se je sklenila pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju infrastrukture,
v kateri je med drugim tudi določeno, da se za infrastrukturo, ki je dana v najem, plačuje
najemnina. Najemnina pa se plačuje iz cen storitev javnih služb. Načelo evropske politike je,
da naj to plača uporabnik, zato naj bi se cene oblikovale tako, da je v sami ceni vključen tudi
strošek amortizacije. To bi v primeru polne uveljavitve pomenilo velike podražitve. Gre za
vseslovenski problem.
Na vprašanje ali so že v letošnjem letu kakšni konkretni dogovori ali pogodbe glede čiščenja
javnih površin in drugih privatnih površin ob jezovnih zgradbah, nasipih, kar naj bi med
drugim opravljali zaposleni na področju javnih površin direktor javnega podjetja odgovori, da
so delavci že do sedaj izvajali delo vzdrževanje javnih površin preko krajevnih skupnostih, z
letošnjim letom pa je razlika v tem, da stroške plač in materialnih stroškov krije Občina
Sevnica. Na terenu trenutno bistvenih sprememb še ni. Tudi v letošnjem letu Komunala
pričakuje kakšen uspeh pri razpisih za vzdrževanje drugih površin, tako da se bo lahko v
praksi tudi zgodilo, da se bodo te ekipe dopolnjevale in bolj skupinsko delovale. Poudari, da
javnih del na tem področju ni več, kot do sedaj, sedaj so ti delavci redno zaposleni.
Na vprašanje koliko je usklajena izgradnja optičnega omrežja z investicijam na področju
vodovodov, kanalizacije poda direktor Komunale odgovor, da so izvajalci optičnega omrežja
kot Komunala s svojimi projekti pred pričetkom gradnje zadeve uskladili, tako da je izgradnja
optike in vodovodov sočasna. Z izvajalci se zadeve dnevno usklajujejo.
Podana je sugestija, da bi javno podjetje stremelo k npr. 80% ločeno zbranih odpadkov za
leto 2020 in ne le 50%. K temu bi pripomoglo tudi, da bi bilo več zabojnikov za plastenke, saj
so ti zabojniki hitro polni. Javno podjetje se zaveda potreb po dodatnih zabojnikih, zato bo na
novo v kratkem postavljenih še 20 ekoloških otokov.
Podpira se vključenost v projekt izgradnje sortirnice odpadkov v Posavju.
Same evforije glede okolje varstvenih zadev ni, Evropa sredstva za investicije daje, ki pa jih
bo morala družba vrniti. Če se bo standard prehitro dvigoval, ga bomo plačevali drago in ga
družba ne bo zmogla. Korake bo potrebno izvajati zelo racionalno.
Koliko infrastrukture potrebujemo, koliko jo moramo zgraditi in koliko jo uporabljamo so nujna
vprašanja pri investicijah. Potrebno seje vprašati, koliko bomo infrastrukturo uporabljali in jo
amortizirali. Infrastruktura zato ne sme biti predraga. Zato danes vse bolj poudarjamo
gradnjo individualnih čistilnih naprav in ne zelo dragih skupnih, kar je upoštevano tudi v
strategiji razvoja gospodarske javne infrastrukture.
Župan: Predlaga sprejem poslovnega načrta.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za
leto 2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič, Jagica Ganc kot pripravljavec iz
Savaprojekta d.d. in Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja:
Objekt Sava avto je nov objekt, katerega želi lastnik objekta dopolniti z dozidavo, boljšim
dostopom za posamezne dele objekta. Gre za manjšo nadzidavo na zadnjem S delu objekta
v sklopu obstoječe škarpe. Namen je da se poslovni prostori dozidajo v prvem nadstropju,
obstoječe urejeno parkirišče se v celoti ohranja, v sklopu prvega nadstropja pa je
predlagano, da se uredi nekaj parkirnih prostorov. Zgradila se bo rampa in novi cestni
priključek na severni strani. Investitor je sam financiral izdelavo tega dokumenta. Na javni
razgrnitvi ni bilo nobenih pripomb, kar pomeni, da je zadeva usklajena tudi v samem
prostoru.
Odbor za varstvo in urejanje okolja podpira predlog sprememb in dopolnitev odloka in jih
predlaga občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Jožef Roštohar in župan
Povzetek razprave:
Ugotavlja, da se prostorska ureditev v Občini Sevnica izvaja glede na to, koliko ima kdo
denarja. Moti ga, da se stavbe in križišča ter ceste v lasti Občine ne morejo urediti, privatna
lastnina pa se lahko na hitro uredi.
Občina sledi investitorjem, ki imajo sredstva, Občina pa izvaja veliko število projektov tudi na
področju infrastrukture.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, Dušan Markošek, Irena Skoporec kot pripravljavec iz
MI Projektbiroja in Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja

8

Gre za območje Arto, kjer se ureja manjša stanovanjska cona in se s sprejemom teh
sprememb odloka investitorjem omogoči gradnjo stanovanjskih objektov in se tako sledi
potrebam investitorjev. Investitor je na UE Sevnica vložil vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja za gradnjo poslovnega objekta. UE Sevnica je določila skladno z 9. členom PUPa, da je potrebno za večje proste površine sprejeti oziroma pripraviti zasnovno lociranje
tehnik parcelacije za komunalne in prometne rešitve. Na pobudo investitorja je Občina
pristopila k dopolnitvi PUP-a, in sicer se v 49. Členu določijo podrobnejša merila za ta del
območja. Gre za en poslovni objekt in devet stanovanjskih objektov. Podrobna merila so bila
predstavljena samim lastnikom zemljišča, ki niso imeli pripomb in predlog podpirajo. V
situaciji je razvidna lociranost objektov, ki so locirani tako, da se doseže ne ovirana gradnja
na tem območju, komunalna opremljenost je omogočena. S temi posegi se ne posega v
nadaljnje realizacije nadaljnjih izvedbenih aktov.
Odbor za varstvo in urejanje okolja podpira predlog odloka in ga predlaga občinskemu svetu
v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Breda Drenek Sotošek, Dušan Markošek, župan
Povzetek razprave:
Na vprašanje kje to območje Arta je, je obrazloženo, da je vas Arto ob glavni cesti proti
Ponikvam, to je na vrhu.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Obravnava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
dopolnjenega osnutka OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log in izven nivojsko
križanje ceste z železnico
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič, Dušan Markošek, Jagica Ganc kot
pripravljavec iz Savaprojekta d.d., Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in
urejanje okolja:
Most Log je kot projekt že star projekt. Pri sprejemanju državnega prostorskega načrta za HE
Blanca je bil most Log oziroma premostitev Save zelo poudarjen, vendar ta smernica takrat
ni bila sprejeta. Leta 2006 je bil sprejet sklep Vlade o izgradnji mostu na Logu. V letu 2008 je
bil s strani ministra za promet podpisan sklep o ukinitvi dveh nivojskih prehodov ceste z
železnico na območju Gobovc. V letu 2010 je bil sprejet sklep Vlade, da prostorsko
umeščanje tega objekta opravi Občina Sevnica. Danes smo v fazi, ko se občinski svet
opredeljuje do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave. Pripombe so bile strokovno
obdelane in v dodatnem gradivu, ki je bilo posredovano, so tudi opredelitve do pripomb. Po
sprejemu OPPN je naloga Občine končana in projektiranje prevzame Republika Slovenija,
direkcija za ceste.
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Predstavnica pripravljavca prikaže prostorsko umeščanje mosta Log, ki sega od priključka
ceste za Vrtačo, obsega območje obstoječe ceste, železniške proge, konča se pri vranjskem
potoku, nato območje mostu, obsega novo križišče na cesti na Logu, ter območje za vse
ureditve za izvedbo priključka mostu na državno cesto. Največ pripomb s strani vaščanov je
bilo podano v smeri, da se v projekt vključi tudi gradnja obvoznice Log, ki se ne more vključiti
v ta projekt, saj obvoznici nasprotuje ministrstvo za kulturo, saj je loško polje varovano kot
kulturna krajina. Pripomba je bila da se most predvidi tako nizko nad Savo, da se priključi na
obstoječo državno cesto in da se križanja izvedejo z nadvozi, tudi ta predlog ni upoštevan,
saj če se želijo izvesti nadvozi se na vsaki strani železniške proge potrebuje od 200 do 250
m prostora, ki ga pa tu ni. Kar veliko pripomb s strani krajanov je bilo, da se območje akta
razširi na celotno območje naselja Log oziroma da se s tem aktom omogočajo vse prometne
ureditve na območju naselja. Pripravljavec meni, da meje ni potrebno razširjati, saj je že
danes na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev možna rekonstrukcija glavne ceste in v
sklopu te rekonstrukcije je možno umeščanje peš prehodov na glavni cesti, avtobusna
postajališča, graditi pločnike. Poudari pa, da je v sklopu projektne dokumentacije te stvari
možno vključiti. Pripomba je bila tudi, da se z obstoječe ceste omogoči zavijanje v vse smeri,
to je upoštevano. Podan je bil predlog, da se na priključku na glavno cesto ne izvede
štirikrako križišče, vendar je bilo predlagano krožišče, predlog je upoštevan. Podan je bil
predlog izgradnje protihrupnih ograd, kar bo vključeno v predlog. V tolerance so upoštevali
tudi morebitna avtobusna postajališča za mestni avtobusni promet. Kolesarske poti so
upoštevane že v državnem prostorskem načrtu za HE Blanca, ki bodo potekale na levem
bregu reke Save.
Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval stališča do pripomb z javne razgrnitve in
javne obravnave ter predlaga, da občinski svet stališča do pripomb z dodatnimi
obrazložitvami obravnava in jih sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jožef Žnidarič, Štefan Teraž, Tomaž Lisec, Rok Petančič, Božidar
Groboljšek, Jože Imperl, Jožef Roštohar, Jagica Ganc - Savaprojekt d.d., župan
Povzetek razprave:
Na vprašanje kaj bo s tovornim prometom skozi mesto Sevnica in ali bo postavljena kakšna
prepoved prometa s tovornjaki, je bil podan odgovor, da cesta R3 skozi mesto Sevnica, od
rondoja v Šmarju do križišča na most Log postane lokalna cesta in se izloči iz državnega
cestnega omrežja, zato je most Log državni projekt, s katerim razbremeni mesto tovornega
prometa. Obstaja prometni znak »tranzit«.
Predlog ukinjanja dveh nivojskih prehodov je pozitiven. Most Log je dobra pridobitev. Obstaja
pomislek izgradnje kolesarske poti po vozišču. Pripombe, ki so bile podane na javni razgrnitvi
in javni obravnavi, naj se zabeležijo in upoštevajo pri ostalih ureditvah.
Obstaja pomislek ob prekategorizaciji ceste skozi Sevnico v lokalno cesto, saj potem za to
cesto ne bo več pravice do republiškega denarja. Pojasni se, da se bo v lokalno cesto
prekategoriziral območje od rondoja v Šmarju do križišča na most Log. Cesta BoštanjPlanina je R2 državna cesta, cesta Radeče-Loka – Breg se vodi čez G-1 naprej proti Blanci.
In izognitev tranzita skozi mesto nam bo le v dobro, cesta skozi Sevnico pa bo
rekonstruirana še pred prekategorizacijo.
S projektom most na Logu se bo zopet gradil oporni zid 9 m višine, kot se je gradil obrambni
zid ob izgradnji hidroelektrarn. Gre za velike stroške. Izpostavi se vprašanje nujnosti
prestavitve železnice, saj bi se potem opornega zidu gradilo bistveno manj. Predstavnica
pripravljavca pojasni, da je prestavitev ceste v dolžini 1100 m, opornega zidu je 700 m.
Prestavitev železnice pa je stvar odločitve ministra.
Sprostitev ceste in izgradnja mostu ter ukinitev dveh nivojskih križanj še vedno ne bosta rešili
težav, saj ni rešeno vprašanje železniškega prehoda v Boštanju.
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Župan: Predlaga sprejem predlaganega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in potrdil predlagana stališča do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za most čez reko Savo pri naselju Log in izven nivojsko
križanje ceste z železnico, št. 3505-0007/2007, z dne 28. 2. 2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini
Sevnica – informacija o dosedanjih aktivnostih ter aktivnostih do zaključka projekta
Uvodno obrazložitev so podali župan, Bojan Kostevc in Josip Ivaniševič, GVO:
Projekt intenzivno teče. Na pobudo svetniške skupine, svetnikov in tudi na pobudo skrbnikov
projektov se točka danes obravnava. Danes je izvedenih skoraj polovica zemeljskih del,
prehaja se na vpihovanje kablov, opremljanje funkcijskih lokacij in izbiro ponudnikov storitev.
31. 12. 2012 mora projekt prestati tehnični pregled in po tem datumu so možne priključitve.
Usklajevanje na terenu je zahtevno, saj se projekt dotika več tisoč parcel in njihovih
lastnikov. Zgrajenih je 180 od 420 km optične povezave. Terminski plan je presežen in
uhajajo za mesec in pol vnaprej. Projekt se združuje tudi z izgradnjami vodovodnih sistemov
in kanalizacijskimi sistemi. Dela se bodo nadaljevala z vpihovanjem optičnih vlaken v
Boštanju, Studencu, gradbena dela se nadaljujejo na Pokleku, pričenjajo se dela v Sevnici, v
spomladanskih mesecih v Tržišču, Šentjanžu. Na terenu je 12 gradbenih ekip, od tega 7
lokalnih. Gradbena dela naj bi bila po planu končana v mesecu avgustu, septembru.
Odškodnine se za izgradnjo tega projekta ne izplačujejo, zato so se na terenu ponekod dlje
časa zadržali. V primerih, da lastniki zemljišč ne soglašajo in se ne najde druga pot, se na
podlagi zapisnikov na takšnih območjih optika ne bo gradila. Teh primerov do danes ni bilo.
Za služnosti na privatnih zemljiščih je zadolžen GVO. Rekonstrukcije in obnove cest bodo
izvedene s strani CGP iz Novega mesta, s katerim je GVO že sklenil pogodbo.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Alojz Zalašček, Maksimilijan Redenšek, Ivan Orešnik,
Jožef Roštohar, Gregor Simončič, Jože Županc, Štefan Teraž, Božidar Beci, Josip Ivaniševič
– GVO, Bojan Kostevc, župan
Povzetek razprave:
Svetniška skupina SDS je podala pobudo za obravnavo te točke na seji občinskega sveta in
pripravila tudi gradivo, a ga ni priloženega. Gre za skoraj polovico izvedbe projekta, zato je
potrebno da so svetniki, s tem pa tudi občani, seznanjeni s potekom projekta. S tem se
pohvali projekt ter opozori na napake in probleme, ki se pojavljajo na terenu, to so predvsem
terminski plani po posameznih krajevnih skupnostih do konca projekta, sanacije cest in
kmetijskih zemljišč, problematika služnosti in podpisov post festum, ter kot zadnje zakaj se
na koncu spremenijo tiste trase, ki so bile znotraj krajevnih skupnosti in vaških odborov
predvidene in usklajene.
Prva faza sanacije cest je ta, da se vzpostavi neko prvotno stanje in se le začasno
zabetonira prekop za čez zimo. Ta območja se že pregledujejo in se sanirajo. Kjer sanacija
ne bo izvedena, se bo ogled opravil zapisniško, v katerem bodo sodelovali predsednik
krajevne skupnosti, občinska služba za ceste, nadzor s strani GVO, vodja projekta ter GVO.
Glede služnosti je bilo povedano, da je zadolžen GVO, so problemi in se rešujejo skupaj z
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Občino, zakaj so bile pogodbe podpisane kasneje od izvedbe pa je razlog nujne hitre
izvedbe zaradi predpisanih rokov. Bila pa so podana ustna soglasja k prekopu.
Ponovno se vzpostavi problem kasnejšega podpisovanja pogodb od same izvedbe, še
posebej, ker se veliko lastnikov ni nič vprašalo. Predstavnik GVO pojasni, da so ljudje sprva
podali ustno soglasje, na katerega pa nato pozabijo in izsiljujejo.
Na vprašanje kdo pripravi gradivo za sejo občinskega sveta, če nekdo drug predlaga točko
dnevnega reda, župan pojasni, da skladno s statutom in poslovnikom gradivo pripravijo
strokovne službe občinske uprave pod vodstvom direktorja.
Terminski plan izgradnje je zelo živ zaradi usklajevanja izgradnje optike z drugimi občinskimi
investicijami, npr. z gradnjo kanalizacije v Sevnici, vodovoda v Zajčji gori. Spremembe trase
se izvajajo zaradi nesoglasij lastnikov, potem Eles v Boštanju ni dovolil izkopa po globeli, vse
spremembe pa se izvajajo v soglasju z Občin Sevnica.
Krajani Konjskega sprašujejo, kdaj se bo izgradnja pričela pri njih, saj se predvideva tudi
izgradnja vodovoda. Na Konjskem je ovira podpis ene od služnosti.
Na vprašanje, ali so sanacije po izkopih ob cestah dovolj dobro izvedene, da kasneje ne bo
prišlo do poškodb cestišč in da potem upravljavec cest ne bo imel dodatnih stroškov za
vzdrževanje, predstavnik GVO odgovori, da se bodo ceste uredile strokovno. V kolikor se bo
kasneje ugotovilo napake na račun izgradnje optičnega omrežja, bo GVO odpravil napake
tudi kasneje.
Pri sklepanju služnostnih pogodbe je problem tudi, da pridobivanje pogodb izvajajo študentje,
ki prosijo za podpis pogodb, na razna vprašanja pa ne znajo podati odgovorov.
Sanirati je potrebno tudi kmetijska zemljišča.
Kaj pomeni, da se bo zapisniško ugotovilo, da se ponekod gradnja ne bo izvedla, saj potem
lahko posameznik ovira gradnjo do drugih uporabnikov? Če nekdo ne dovoli pod nobenim
pogojem izkopa za položitev optičnega kabla, potem se ta zadeva zapisniško uredi, vendar
le v primeru, če območja ni mogoče urediti po drugi poti, saj nikogar ni moč prisiliti k podpisu
pogodbe. Takšnih primerov še ni.
Projekt poteka hitro in tiho, danes pa se kažejo določene pomanjkljivosti. Bistveno je, ali
občinski svet podpira takšne projekte ali ne. Bistveno je, da se problemi rešujejo s pogovori
ter s pozitivno energijo.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z informacijo o dosedanjih aktivnostih ter aktivnostih
do zaključka projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v Občini Sevnica, s poudarkom na pravočasnem sklepanju služnostnih
pogodb, ustrezni sanaciji cest in kmetijskih površin po izvedbi del ter seznanjenosti
krajanov in javnosti glede izvedbe projekta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Delovanje Televizije Vaš kanal, Novo mesto
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Irena Vide, direktorica in odgovorna urednica
Televizije Novo mesto d.o.o.:
Televizija Vaš kanal Novo mesto je regionalna, nekomercialna televizija, ki so jo naši občani
dobro sprejeli. Televizija je prišla v finančne težave, vzrok je nesprejetje zakona o medijih in
neurejeno financiranje lokalnih televizij. Občine so v preteklost delno sofinancirale na podlagi
pogodb programe Vašega kanala. Pojavljanje na televiziji, lokalni ali komercialni, je za
občine, ki so bolj oddaljene od centra, zelo redko v nekomercialnem delu, v komercialnem
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delu pa si tega nihče privoščiti ne more. Občine iz Posavja, Bele krajine ter dolenjske so bile
s strni vodstva televizije pozvane k sodelovanju pri reševanju tega problema. Večina bližnjih
občin oziroma občinskih svetov se je o zadevi že seznanilo, sprejelo stališče, da je Vaš kanal
pomemben za okolje, sprejelo finančno podporo v različnih višinah glede na zmožnosti
občinskih proračunov, velikosti občine, glede na število prebivalcev. Ni tako problematičen
sam obstoja televizije Vaš kanal, vprašanje je, kakšen bo njegov program.
Televizija Novo mesto, d.o.o. ima od leta 2004 od države priznan in pridobljen status
programa posebnega pomena ter deluje v javnem in kulturnem interesu. Program Vaš kanal
je tako pomembno dopolnilo javnemu RTV servisu, ki mu v sled tega za produkcijo in
oddajanje programa v javnem interesu po zakonu pripadajo tudi sredstva iz države. Vaš
kanal naj bi se financiral iz sredstev Sklada za medije Ministrstva za kulturo RS v predvideni
višini do 50 odstotkov, čemur pa ni tako, razliko pa naj bi medij za ustvarjanje takih
programskih vsebin pridobil s strani lokalnih skupnosti, na območju katerih deluje in iz katerih
prioritetno poroča, ter iz oglaševanja na trgu. Žal pa je denarja iz razpisov Ministrstva za
kulturo RS iz leta v leto drastično manj. Kljub temu, da finančna sredstva, pridobljena s strani
države in lokalnih skupnosti niso zadoščala za produkcijo lastnih informativnih programskih
vsebin, so ob drastičnem zniževanju stroškov ter znižanju plač in honorarjev praktično vse
prihodke vlagali v drago lastno produkcijo in oddajanje programa
Predlog, ki bi po toliko letih Vašemu kanalu le omogočil sistemski vir financiranja, to je
predlog novega Zakona o medijih v DZ RS ni bil sprejet. Rešitev medija je v ukinitvi
nekomercialnih programskih vsebin, katerih izvedba je produkcijsko izjemno draga in
usmeritev v donosnejši tematski program ter komercializacija medija s predvajanjem
paketne, predvsem tuje produkcije. Tako bi tudi ne potrebovali toliko sodelavcev, ne
novinarjev in snemalcev in sledila bi odpuščanja. Danes program Vaš kanal ustvarja
povprečno 40 rednih in zunanjih sodelavcev.
Decembra 2009 se je zgodila vseslovenska obvezna digitalizacija televizije, kar na kratko
pomeni izklop analognih oddajnikov in priklop z novo tehnologijo na nove digitalne oddajnike.
Ker so stroški oddajanja postali za medijsko hišo previsoki, in sicer 15.000 evrov mesečno,
so začasno prekinili z oddajanjem v DVB-t. Gledalci so bili ogorčeni. Zato so takoj sklicali
župane in županje JV regije na posvet. Imenovana je bila operativna skupina, ki je
vsestransko iskala rešitve tudi pri pristojnih ministrstvih in v vladi. Toda od države podpore
ne bo. Za ohranitev programa Vašega kanala za svoje občane, je skupina pripravila predlog
dodatnega izrednega sofinanciranja. Z dodatnimi sredstvi naj bi vsaka občina prispevala svoj
delež v obliki izrednega dodatnega sofinanciranja informativnega programa Vašega kanala.
Vaš kanal pa bi po vzpostavitvi »digitalnega multimedijskega arhiva« zagotavljal tudi hrambo
neprecenljivega arhivskega gradiva Občine in ji hkrati zagotavljal dostop do arhivskih
posnetkov za daljše časovno obdobje. Sredstva bodo tako posredno omogočila delno
sofinanciranje projekta digitalizacije televizijskega programa Vaš kanal in s tem povezanih
pripadajočih stroškov za izvedbo in oddajanje programskih vsebin. Gre za postopno
nadgradnjo in nujno prenovo tehnične opreme in pripadajočih programov ter obveznega
digitalnega multimedijskega arhiva za ohranitev televizijskih vsebin. Ti so se namreč prav na
račun omejenih virov za drago produkcijo lokalnih programskih vsebin iz regije, tudi iz občine
Sevnica, ter izjemno visokih stroškov oddajanja programa kot tudi najema opreme vseskozi
izvajale. Dejansko gre pri tem projektu za tako imenovano nadomestilo, kot neke vrste
kompenzacijo za finančna sredstva za programske vsebine iz občine Sevnica na Vašem
kanalu.
Z dodatnim sofinanciranjem ne gre za dokapitalizacijo in pridobite lastniškega deleža, gre za
redne informativne programske vsebine, ki so bile že izvedene in sodelovanje pri projektu
digitalnega arhiva.
Interne raziskave gledanosti kažejo, da je povprečna skupna gledanost 65%, iz Občine
Sevnica 70%.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Tomaž Lisec, Rok Petančič, Štefan Teraž, Božidar
Beci, Breda Drenek Sotošek, Ivan Orešnik, Jožef Roštohar, Irena Vide - direktorica in
odgovorna urednica Televizije Novo mesto d.o.o., župan
Povzetek razprave:
Informativni programi so vsekakor podprti, ravno tako celotna televizija Vaš kanal. Vlada je
odgovorna za zakon o medijih in mora s svojimi ukrepi urediti delovanje. Gradi se optično
omrežje, zato je potrebno poskrbeti še za vsebino, stik z realnim okoljem, kar televizija Vaš
kanal omogoča. Profesionalna raven poročanja se podpira in naj taka tudi ostane.
Na vprašanje ali obstaja formula za financiranje od-do, saj gre za nekakšna pogajanja, je
podan odgovor, da je formula narejena po številu prispevkov, ki so bili narejeni v tekočem in
preteklem letu in glede na število prebivalcev v občini, tako da je predlog za financiranje
fiksen. Za orientacijo pove, da je Občina Sevnica imela 150 prispevkov na televiziji. Ob
predpostavki, da je strošek ene novice 300 EUR, pove, da je novic bilo v Občini Sevnica 79
novic, v Posavskem obzorniku je Občina Sevnica imela 32 prispevkov, dve oddaji pokličite
župana, vse to skupaj znaša 70.400 EUR, brez kulturnih prispevkov, brez gospodarskih
novic, brez novic tedna. 650.000 EUR je medijska hiša zbrala tudi od raznih podjetij, ki so že
do sedaj sodelovali z njimi.
Na vprašanje ali za dodatno financiranje obstajajo sredstva v občinskem proračunu župan
odgovori, da za redni del financiranja v proračunu sredstva so zagotovljena, dodatna
sredstva pa niso planirana in jih bi bilo potrebno poiskat v daljšem časovnem obdobju in
dodatno financiranje vezati na večje obveščanje iz našega okolja.
Obstaja pomislek na dveletno financiranje, saj ima občina odprtih še veliko nerešenih zadev.
Na vprašanje kolikšna so dodatna financiranja po ostalih občinah, kakšna je struktura
prihodkov in odhodkov televizije, katere aktivnosti usmerja televizija v pridobivanje drugih
virov financiranja, npr. razpisov, direktorica odgovori, da so o predlagani višini že sprejele
sklepe Mestna občina Novo mesto, Metlika, Straža, Šentjernej, Škocjan, Kostanjevica, Mirna
peč, Šmarješke toplice, Črnomelj in Krško, na naslednji seji naj bi sprejele še Brežice.
Nekatere občine so sredstva tudi že nakazale. Struktura prihodkov je objavljena javno, sicer
pa je bilo sofinanciranje v preteklosti s strani ministrstva približno 30% in s strani občin od 15
do 17%, ostalo je televizija pridobila na trgu. Ker se je trg zapiral, so pričeli z izdajanjem
časopisa vaš mesečnih v nakladi 40.000 kom, ki so ga brezplačno razdeljevali. Vprašanje pa
je, koliko časa bo brezplačnih še ostal, saj se trg nanj ne odziva več.
Predlaga se, da se pripravijo poročila za vse občine o samih poročanjih ter po katerem ključu
se poročanja izvajajo. Poročanje se izvaja po dejansko narejenem in opravljenem stanju,
ključa ni, statistika je narejena. Uredniška politika je stvar zaposlenih, na osnovi vabil, na
osnovi novinarskega raziskovalnega dela, ni pa namen televizije se iti rumeni tisk.
Na vprašanje kako bo Vaš kanal deloval v prihodnje, če se zakon o medijih ne bo sprejel in
ali ima televizija strategijo delovanja, direktorica Vašega kanala odgovori, da gre za projekt
digitalizacije, ki se je zgodil, za kar se je Vaš kanal zadolžil do maksimuma. Ker predvajanje
preko DVB-t ni bilo sprejemljivo za Vaš kanal, so zadevo prekinili. Ob spremembi iz
analognega v digitalno predvajanje je televizija še danes dolžna kar nekaj denarja in lahko se
zgodi, da bo televizija s 1.4. ugasnjena. To se ne bo zgodilo, saj bo televizija tako poročala le
iz občin, ki jim bodo prisluhnile. Plačevanje 15.000 EUR mesečno je velik finančni zalogaj za
televizijo. Dogovori pa vsekakor so možni, saj kjer je volja, je tudi pot. Da gledanost ni
zagotovljena na celotnem območju pa je absurd, saj jim je bilo za tako visok znesek to
zagotovljeno.
Župan: Predlaga sprejem naslednjih sklepov.
SKLEP:
Občinski svet podpira ohranitev nadaljnjega delovanja osrednjega regionalnega
televizijskega programa Vaš kanal, s statusom posebnega pomena.
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Občinski svet poda pobudo, da se na državnem nivoju čim prej sprejme ustrezna
zakonodaja, ki bo uredila delovanje in financiranje medijev tovrstnega statusa.
Občinski svet podpira dodatno izredno sofinanciranje programa Vaš kanal pod pogoji,
da se dodatno financiranje izvede v daljšem časovnem obdobju, v maksimalni višini
do predlaganega zneska in v sorazmernem deležu glede na povečanje poročanja iz
območja občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Ciciban Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Janez Kukec, predsednik Odbora za otroško
varstvo in šolstvo:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica s spremembami je v veljavi od
leta 1997. S tokratnim predlogom sprememb in dopolnitev se spreminja 2. člen odloka, in
sicer se kot sestavni deli zavoda navajajo posamezne, obstoječe enote vrtca. Spreminja se
tudi določba glede organiziranosti enot, tako da se dopušča možnost ukinitve posamezne
enote, v kolikor so za to podani zakonski razlogi in s tem soglaša ustanovitelj. Glede na to,
da predlagani odlok ne prinaša večjih vsebinskih sprememb predlagamo, da občinski svet
sprejme odlok po skrajšanem postopku.
Odbor za otroško varstvo predlog odloka posreduje v sprejem občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Potrditev Cenikov za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v krajevnih
skupnostih Boštanj, Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Šintler:
Občinski svet potrjuje cene za pokopališča, ki jih upravljajo krajevne skupnosti, zato gre za
potrditev predlogov krajevnih skupnosti, kjer se dejavnosti izvajajo na lokalno značilen način
ter storitve zaračunavajo na podlagi cen, ki jih določi krajevna skupnost. Občinska uprava je
pripravila enoten obrazec cenikov z obrazložitvami, ki je priloga trudi v gradivu, na podlagi
katerih so predlogi cenikov tudi pripravljeni.
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Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Beci, Breda Drenek Sotošek, župan
Povzetek razprave:
Na vprašanje, kakšne cene veljajo, če ceniki danes niso predloženi, župan odgovori, da
veljajo še stari ceniki.
Pri ceniku KS Tržišče je tiskarska napaka »grob z žaro pirine 1 m«, pisati bi moralo »širine«.
Župan: Predlaga sprejem naslednjega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil predlog cen za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v
krajevnih skupnostih Boštanj, Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje.
Krajevne skupnosti morajo upoštevati davčni vidik pri oblikovanju cenikov, in sicer
mora KS Boštanj na cenik ločeno navesti ceno brez in z DDV-jem, krajevne skupnosti
Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje pa imajo cene določene brez DDV,
saj niso davčni zavezanci.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Zahteva krajanov za razpis referenduma za ustanovitev krajevne skupnosti Dolnje
Brezovo
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Strlekar in Zvonko Tuhtar, predsednik Komisije
za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta:
Občina Sevnica je dne 31. 8. 2011 prejela sklepe zbora krajanov Dolnjega Brezovega, z dne
30. 8. 2011, kjer je bila sprejeta zahteva za ustanovitev samostojne krajevne skupnosti
Dolnje Brezovo. Župan je izdal Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje
podpisov. Krajani Dolnjega Brezovega so dne 22. 11. 2011 na Občino Sevnica vložili
zahtevo za razpis referenduma, ki je podprta s podpisi 82 krajanov, do katere se mora
opredeliti občinski svet. postopek teče v skladu s statutom, vsebinsko pa se postavljajo
nekatera vprašanja in nesorazmerja. Predlagana krajevna skupnost Dolnje Brezovo je
izredno majhna in ima nekatere omejitve pri izpolnjevanju nekaterih pogojev. Iz podatkov za
naselje Dolnje Brezovo ugotovimo, da je prebivalcev samo 170, da je velikost samo 2 km2 in
da je dolžina javnih poti 1.138 m. do pobude ni prišlo zaradi teritorialne drugačnosti, zaradi
infrastrukturnega primanjkljaja, ampak zaradi osebnega nesodelovanja tega kraja v območju
obstoječe Krajevne skupnosti Blanca. Počutje krajanov in dobro delo krajanov je tudi odvisno
od sodelovanja med krajani, med predstavniki lokalne skupnosti, zato je z vso pozornostjo to
pobudo potrebno obravnavati. Formalne možnosti so seveda odprte, vprašanje smiselnosti
ustanovitve nove krajevne skupnosti pa je drugačno. Možnost delovanja naselja Dolnje
Brezovo v obliki vaškega odbora je tudi ena od možnosti delovanja.
Ustanovitev nove krajevne skupnosti je v izključni pristojnosti in presoji občinskega sveta, saj
se ta ustanovi s spremembo statuta. Ugotavljamo, da je zahteva za razpis referenduma
vložena pravilno. Zahtevo za razpis referenduma je občinski svet dolžan obravnavati, ni pa je
dolžan sprejeti, če ugotovi, da zahteva ni utemeljena. Zakon o lokalni samoupravi v 18. členu
določa: kriterije, ki jih je potrebno pri notranji členitvi upoštevati, te so zemljepisne,
zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja. V gradivu so
predstavljeni statistični podatki za novo krajevno skupnost ter informativni izračun, koliko bi
pripadalo finančnih sredstev novi krajevni skupnosti skladno s pravilnikom o financiranju
krajevnih skupnosti.
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Kot izhaja iz obrazložitve predlagateljev je problem subjektivni vidik sodelovanja in
nezmožnosti uveljavljanja interesov krajanov dolnjega Brezovega v Krajevni skupnosti
Blanca, pri pripravi gradiva pa niso ugotovljene zemljepisne, zgodovinske, gospodarske,
upravne, kulturne in druge posebne značilnosti območja. In tudi predlagana nova krajevnost
skupnost izstopa po teh kriterijih od koncepta delitve Občine Sevnica na trenutnih deset
krajevnih skupnosti, tako po obsegu, številu prebivalstva in infrastrukturi.
Naloga Občinski svet pri obravnavanju zahteve za razpis referenduma je predvsem ugotovi,
ali so za ustanovitev nove krajevne skupnosti podani objektivni kriteriji. Če je odločitev
pozitivna se razpiše referendum in je odločitev na referendumu zavezujoča in je potem
potrebno ustrezno spremeniti statut. Nova krajevna skupnost bi pričela veljati po preteku
tega mandata, to je proti koncu leta 2014, ko se izvedejo volitve in se nova krajevna
skupnost konstituira. To pomeni oblikovanje novega sveta krajevne skupnosti, ki mora imeti
najmanj sedem članov, potrebno je določiti in urediti prostore sedeža krajevne skupnosti. V
primeru zavrnitve zahteve se referendum ne razpiše in se s tem postopek z zahtevo zaključi.
Ocenjeni stroški za izvedbo referenduma za območje Dolnjega Brezovega znašajo cca.
5.000 EUR.
Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta je ugotovila, da ni pravne
ovire za razpis referenduma za ustanovitev Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo, zato
predlaga, da se o zahtevi za razpis referenduma opravi razprava na seji občinskega sveta in
prouči, ali so podani upravičeni razlogi za razpis referenduma in ustanovitev Krajevne
skupnosti Dolnje Brezovo.
*Odide Božidar Groboljšek ob 19:32 (prisotnih 23)
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jožef Roštohar, Jože Županc, Zvonko Tuhtar, Rado Kostrevc,
Breda Drenek Sotošek, Ivan Orešnik, Janez Kukec, Jože Imperl, Drago Krošelj, Jožef
Žnidarič, Božidar Beci, Jože Gorišek, Štefan Teraž, Alojz Zalašček, Tomaž Lisec, Mirko
Slemenšek, Jožef Hočevar – predstavnika predlagatelja za razpis referenduma, župan
Povzetek razprave:
Občinski svetniki imajo ločeno mnenje glede razpisa referenduma za ustanovitev nove
krajevne skupnosti.
Nekateri svetniki razumejo željo krajanov in zahtevo podpirajo, saj pravih pravnih zadržkov
ni, hkrati pa bodo krajani s sredstvi, ki bi jih v skladu z zakonodajo, prejeli, sami razpolagali.
Do sedaj Dolnje Brezovo v Krajevni skupnosti Blanca niso bili enakopravni sogovorniki. In če
krajani zaznavajo, da jim ni ugodno, ugotavljajo, da so uporabili inštrument, ki jim je na voljo,
zato naj se volja spoštuje. S to odločitvijo pa se ne daje dobro sporočilo ostalim skupnostim.
Pokazal se bo nov model zasebnega občinskega partnerstva, saj krajani vedo, kaj je zasebni
denar in kaj se da izvesti, če se ta obogati z občinskim.
Druga skupina svetnikov pa postavlja vprašanje, ali so še možne razprave na primer na
zboru krajanov, ali na občinski upravi, da se najdejo plusi in minusi, da ostane krajevna
skupnost takšna kot je in da se sodelovanje okrepi. Zadnja varianta pa je še vedno
referendum.
Krajanom se predlaga, da naj do leta 2014, dokler se ne bo ničesar spremenilo, ponovno
poskusijo z delovanjem znotraj krajevne skupnosti, morebiti tudi s pomočjo župana. Še
vedno pa se ob neuspehu delovanja Dolnjega Brezovega znotraj Krajevne skupnosti lahko
čez leto ali dve ponovno obravnava zahteva za razpis referenduma. Bistveno za delovanje
krajanov znotraj krajevne skupnosti je aktivno sodelovanje. Če tega ni, tudi uspeha ni.
Predlaga se tudi, da krajani razmislijo o drugi možnosti, in sicer o priključitvi Krajevni
skupnosti Sevnica.
Iz gradiva je razbrati, da predlagana krajevna skupnosti ne izpolnjuje zakonskih pogojev, a iz
razprave je razbrati, da temu ni tako, vendar potem to ni več strokovna odločitev. Današnja
odločitev bo imela posledice potem v praksi za prihodnost, saj bo teža svobode zelo velika.
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Postavlja se tudi vprašanje, s kakšnimi argumenti se bo zavrnilo predloge drugih naselij po
ustanovitvi novih krajevnih skupnosti, če kriterijev ni.
Ker je problem personaliziran, naj se rešuje na drug način, ne samo z izstopom.
Dolnje Brezovo mora za sedež krajevne skupnosti poiskati javni prostor. Dolnje Brezovo
nima infrastrukturnega primanjkljaja, saj je malo krajev, ki so tako urejeni, tako da ta kraj ni
bil popolnoma zanemarjen. Ključen razlog za ustanovitev krajevne skupnosti je verjetno to,
da ne morejo delovati znotraj krajevne skupnosti. Občina je za to, da zagotavlja tisto, kar
nekdo potrebuje in ta kriterij je za Dolnje Brezovo za občino dovolj dobro izpolnjen.
Predlagatelji niso podali nobene izjave o načinu delovanja krajevne skupnosti, saj bo
delovanje s sedem članskim svetom zaradi njihove majhnosti težko deloval po pravilniku o
delovanju krajevnih skupnosti.
Mirko Slemenšek, predlagatelj pojasni predlog. Problem se je pričel v letu 2011 z
nadomestnimi volitvami v krajevni skupnosti, ko krajani niso želeli sodelovati na volitvah.
Dolnje Brezovo je v obdobju več kot zadnjih desetih letih prejeli na račun financiranja
krajevnih skupnosti cca 1.500 EUR. Krajevna skupnost pa dobi na račun Dolnjega
Brezovega dotacij 3.500 EUR. Leta 1998-2003 je bil na Dolnjem Brezovem izveden
samoprispevek za izgradnjo pločnika in otroškega igrišča, a od samoprispevka Dolnje
Brezovo ni dobilo enega dinarja. Na kratko predstavi zgodovinske značilnosti Dolnjega
Brezovega, ki sega v rimsko vladavino. Na Brezovem je katoliška cerkev, katero sami
vzdržujejo. Na Brezovem se je že leta 1963 zgradil vodovod, katerega so posodobili. Leta
1974 je bila izvedeno kabliranje elektrike v zemljo, napeljali javno razsvetljavo. Leta 1981 je
bilo zgrajeno še drugo omrežje vodovoda ter javno kanalizacijo. Leta 1983 je naselje
pridobilo kabelsko televizijo, 1995 je bilo razširjeno cestišče, leta 2000 je bila prenovljena
cerkev in prekrila kritina. Vsa našteta dela so bila financirana z lastnim delom. V lanskem letu
pa se je izvedla velika investicija izgradnje pločnikov, javne razsvetljave in kanalizacije ter
rekonstruirala sama cesta, vse financirano iz sredstev občine Sevnica. Gospodarstvo je na
Brezovem zelo razvito, obstojata dve uspešni podjetji ter 110 zaposlenih, je več zelo aktivnih
samostojnih podjetnikov in dva zelo aktivna kmeta. Namen Dolnjega Brezovega ni denar,
temveč možnost sodelovanja pri lokalnih zadevah, kar nikoli ni funkcioniralo. Krajani so se
zavestno odločili, da se gre v samostojno krajevno skupnost. Poudari so izčrpali vse
možnosti demokratičnega dialoga s Krajevno skupnostjo Blanca, večkrat so bili neuslišani,
zato menijo da so upravičeni do zahteve za razpis referenduma. Tudi o priključitvi k Krajevni
skupnosti Sevnica so razmišljali, a tu sta dva referenduma, saj jih mora sprejeti tudi sama KS
Sevnica.
Jože Hočevar odgovori negativno na županovo vprašanje, ali je smiseln še en pogovor s
predstavniki krajevne skupnosti, saj se bo glasovanje na referendumu izvedlo šele z rednimi
volitvami predsednika Republike Slovenije.
Referendum mora biti izveden v 30 dneh od razpisa, župan pa na podlagi sklepa občinskega
sveta razpiše referendum z rednimi volitvami predsednika Republike Slovenije.
Župan: Predlaga sprejem predlaganih sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da je zahteva za razpis referenduma za ustanovitev
Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo ustrezna.
Občinski svet je pooblastil župana za razpis referenduma, tako da se glasovanje
opravi sočasno z rednimi volitvami predsednika Republike Slovenije v letu 2012.
Izid glasovanja: 16 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 15
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2011
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Šintler:
Občina Sevnica plačuje oziroma doplačuje na podlagi zakona o socialnem varstvu
institucionalno oskrbo ter institut pomoč družini na domu. Ravno tako Občina doplačuje tudi
pogrebne storitve skladno s nedavno spremenjenim odlokom. Ta doplačila Občina prijavi kot
terjatev v zapuščinskem postopku. V letu 2011 so se zaključile le tri zapuščinske zadeve, od
tega ena, ki se je pričela lansko leto, dve z prejšnjih let. Občina v teh postopkih lahko pridobi
v last nepremičnine, prejme finančna sredstva ali druge zahtevke, s katerimi lahko razpolaga.
Občina nikoli s prejetim premoženjem na podlagi sklepov o dedovanju ne pokrije stroškov
plačevanja ali doplačevanja institucionalnega varstva. Nepremičnine se skušajo prodati. V
zapuščinskih postopkih se sklepajo tudi dogovori o poplačilih terjatev v denarju.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem naslednjega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja
v letu 2011.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Šintler:
Na prejšnji seji je bil sprejet ugotovitveni sklep, da Marku Liscu preneha mandat člana sveta
zavoda, saj je podal izjavo o odstopu. Komisija je zato pričela s postopkom za imenovanje
nadomestnega člana s pozivom političnih strank k podaji predlogov. Prispela sta dva
predloga, ki ju je obravnavala komisija in podala stališče k imenovanju.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem naslednjega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica imenoval Janeza
Levstika, stanujočega na naslovu Mrtovec 9a, Boštanj.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 17
Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
Razpolaganje je sestavni del proračuna in podlaga za sklenitev pravnega posla. Ker v letni
program niso bile uvrščene zadeve, ki so predmet naslednje točke dnevnega reda, se
predlaga dopolnitev.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem naslednjega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 4 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
V prvem delu gre za dve parceli, ki sta javno dobro, vendar v funkciji funkcionalnega
zemljišča k stanovanjskemu objektu. Lastnik objekta pa je lastnik parcele, ki je bila pred leti
odmerjena in po katerih poteka občinska cesta, zato je smiselno, da se nepremičnine
zamenjajo in se tako uskladi zemljiško knjižno stanje. Pod točko dve gre za objekt v Krmelju,
Krmelj 56, v lasti Občini Sevnica, v katerem so bili nekoč najemniki. Objekt je smiselno
prodati, saj je izražen interes po dokupu. Prodaja se vrši tudi skladno s sklepom
stanovanjskega odbora, izvedena pa bo javna dražba.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem naslednjega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parceli št. 2756/2 in
2755/3, obe k.o. Tržišče ter parcelo št. 960/5, k.o. Breg in odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

20

Ad 19
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Uvodno obrazložitev je podal župan:
V gradivu je veliko odgovorov na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi podajo svoje mnenje:
Ivan Orešnik: Ima pripombo na vprašanje glede vodovoda Cerovec, ki je bilo podano 15. 6.
2011, danes smo 25. 1. 2012. Pol leta je trajalo, da je prejel odgovor, ki nič ne pomeni. Gre
za neučinkovito delovanje tega uslužbenca, še manj učinkovito pa je, da še vedno ni
nobenega priključka na ta vodovod. Ne potrebuje nobenega odgovora več na to vprašanje,
predlaga pa, da se čim hitreje nekaj ukrene v tej zadevi. Zanima ga tudi odgovor na
vprašanje, ki sta ga zastavila Zalašček in Roštohar glede pridobivanja soglasij in gradnje
optičnega omrežja. To vprašanje je aktualno danes in ne čez pol leta.
Alojz Zalašček: glede kanalizacije in čistine naprave je dobil pisen odgovor, da je to
vprašanje že zastavil in tudi že prejel odgovor. To je res. Res je tudi, da je predstavnik
Lukovca na svetu krajevne skupnosti izrazil željo, da se krajanom na Lukovcu jasno pojasni
in razloži, kar je zapisano v odgovoru.
Župan poda kratek odgovor: Predlaga, da se takšne zadeve rešujejo v okviru krajevne
skupnosti, morebiti tudi s pomočjo zaposlenih na občinski upravi.
Rado Kostrevc: Za odgovor se zahvaljuje in je vesel, da je problem po desetih letih dobil svoj
zaključek. Za odgovorom je zadovoljen, še bolj pa bodo zadovoljni ljudje, ki so v to zgodbo
vpleteni. Bega in skrbi pa ga zadnji stavek ter ga zanima kam meri, in sicer se glasi: »V
primeru ponovnega pregleda nevarnega odseka in odgovora s strani sveta za preventivo,
bomo ukrepali v skladu z njihovimi ugotovitvami«. Ali gre sedaj za ponovni pregled, kdo ga
odredi, stvar je v tem delu odprta.
Mojca Sešlar po kratek odgovor: V primeru da svet za preventivo ponovno opravi pregled
tega cestnega odsek in ugotovi, da zaradi novo zgrajenih cestnih objektov ni več nevarni
cestni, se stanje spremeni.
Rado Kostrevc. To velja potem za vse odseke?
Mojca Sešlar: Tak način ugotavljanja velja za vse cestne odseke.
Gregor Simončič: Glede starega mirnskega mosta želi dodati, da če je Infra ta most zasula,
potem naj ga še odkoplje. Most je dolgo časa kljuboval času in svojemu namenu, in tudi če ni
spomenik lokalnega pomena, to še ne pomeni, da ga je potrebno zasuti z zemljo. Pričakuje,
da Občina podala zahtevo Infri, da se most odkrije, okolico uredi, zatravi ter s pomočjo javnih
delavcev skrbi za urejenost okolice. Predlaga tudi obeležitev mostu.
Alojz Zalašček: Kaj je potem pod spomeniškim varstvom, če ta most ni spomeniško
zaščiten?
Dušan Močnik: Čudi ga, da je moralo preteči 10 let, da je prišlo do odgovora. Meni, da je bilo
to narejeno načrtno.
Breda Drenek Sotošek: Z odgovorom glede novoletnega okraševanja ni zadovoljna, ker ni
odgovora na zastavljeno vprašanje. Bil je sprejet sklep, da naj se krasi z naravnimi materiali
in usklajeno, temu pa ni bilo tako.
Jožef Žnidarič: Zahvaljuje se za odgovor, s katerim je zadovoljen.
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Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov s pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s
pripombami svetnikov:
Ivan Orešnik: Ima pripombo na vprašanje glede vodovoda Cerovec, ki je bilo podano
15. 6. 2011, danes smo 25. 1. 2012. Pol leta je trajalo, da je prejel odgovor, ki nič ne
pomeni. Gre za neučinkovito delovanje tega uslužbenca, še manj učinkovito pa je, da
še vedno ni nobenega priključka na ta vodovod. Ne potrebuje nobenega odgovora več
na to vprašanje, predlaga pa, da se čim hitreje nekaj ukrene v tej zadevi. Zanima ga
tudi odgovor na vprašanje, ki sta ga zastavila Zalašček in Roštohar glede pridobivanja
soglasij in gradnje optičnega omrežja. To vprašanje je aktualno danes in ne čez pol
leta.
Alojz Zalašček: Glede kanalizacije in čistine naprave je dobil pisen odgovor, da je to
vprašanje že zastavil in tudi že prejel odgovor. To je res. Res je tudi, da je predstavnik
Lukovca na svetu krajevne skupnosti izrazil željo, da se krajanom na Lukovcu jasno
pojasni in razloži, kar je zapisano v odgovoru.
Rado Kostrevc: Za odgovor se zahvaljuje in je vesel, da je problem po desetih letih
dobil svoj zaključek. Za odgovorom je zadovoljen, še bolj pa bodo zadovoljni ljudje, ki
so v to zgodbo vpleteni. Bega in skrbi pa ga zadnji stavek ter ga zanima kam meri, in
sicer se glasi: »V primeru ponovnega pregleda nevarnega odseka in odgovora s strani
sveta za preventivo, bomo ukrepali v skladu z njihovimi ugotovitvami«. Ali gre sedaj
za ponovni pregled, kdo ga odredi, stvar je v tem delu odprta. To velja potem za vse
odseke?
Gregor Simončič: Glede starega mirnskega mosta želi dodati, da če je Infra ta most
zasula, potem naj ga še odkoplje. Most je dolgo časa kljuboval času in svojemu
namenu, in tudi če ni spomenik lokalnega pomena, to še ne pomeni, da ga je potrebno
zasuti z zemljo. Pričakuje, da Občina podala zahtevo Infri, da se most odkrije, okolico
uredi, zatravi ter s pomočjo javnih delavcev skrbi za urejenost okolice. Predlaga tudi
obeležitev mostu.
Alojz Zalašček: Kaj je potem pod spomeniškim varstvom, če ta most ni spomeniško
zaščiten?
Dušan Močnik: Čudi ga, da je moralo preteči 10 let, da je prišlo do odgovora. Meni, da
je bilo to narejeno načrtno.
Breda Drenek Sotošek: Z odgovorom glede novoletnega okraševanja ni zadovoljna,
ker ni odgovora na zastavljeno vprašanje. Bil je sprejet sklep, da naj se krasi z
naravnimi materiali in usklajeno, temu pa ni bilo tako.
Jožef Žnidarič: Zahvaljuje se za odgovor, s katerim je zadovoljen.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 20
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Alojz Zalašček:
 Meni, da se javna razsvetljava prehitro prižiga in prepozno ugaša. Prav bi bilo, da se
varčuje tudi na tem področju.
Tomaž Lisec:
 Zanima ga, kdaj se je nazadnje sestala komisija za spremljanje izgradnje HE Blanca,
kdaj se predvideva naslednji sestanek ter ali obstoji arhiv zapisnikov sestankov
komisije v zvezi z izgradnjo HE Boštanj in HE Blanca?
Rok Petančič:
 Na eni izmed zadnjih sej prejšnjega mandata je bil obravnavan tudi OPPN za
območje novega upravnega središča v starem mestnem jedru. Sprejet je bil sklep, da
se ureditve načrtujejo celostno za celotno območje trga. Zanima ga, kje je postopek
in kdaj je predvidena ponovna obravnava.
Župan poda kratek odgovor: V teku je arhitekturna delavnica, ki vključuje tudi nekatere
elemente teh ureditev. Žal je bil odziv občinskih svetnikov na zaključku delavnice, razen
enega, zelo slab. Podan bo pisen odgovor.
Hermina Šantej:
 Zanima jo, v kateri fazi je projekt ureditve pločnikov in državne ceste Račica-Loka.
Breda Drenek Sotošek:
 Ali je Občina Sevnica res delni lastnik posestva Pinoza v Drožanjski, saj je letošnja
zima naredila veliko škode na tem območju, saj objekt že dolgo ni vzdržan.
Ad 21
Razno
Župan:
- naslednja seja bo predvidoma 28. 3. 2012
- povabi na prireditev ob izboru županovega vina, ki bo 3. 3. 2012
Seja je bila zaključena ob 20. 27 uri.

Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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