OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2012
Datum: 20. 04. 2012

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 11. 04. 2012, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Irena Dobnik, Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Jože Gorišek, Božidar Groboljšek,
Jože Imperl, Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Ivan Orešnik, Rok
Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar, Gregor Simončič,
Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček, Jože Županc.
Odsotna: Božidar Beci, Tomaž Lisec, Dušan Močnik, Jožef Žnidarič
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
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Dušan Markošek, občinski urbanist
- Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Prisotni poročevalci:
- Martin Cerjak, vodja Medobčinskega inšpektorata-Skupnega prekrškovnega organa, k. 4.
t.d.r.
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM, k 5. t.d.r.
- Milena Lukić, DEMIDA Arhitektura d.o.o., k 6. t.d.r.
- Andrej Štricelj, predsednik nadzornega odbora, k 9. t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala Sevnica, k 10. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Anja Kerin – Dolenjski list, Živa Zakšek in Robert Sajovec - »Vaš kanal« Novo mesto.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 12. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je prisotnih 15 članov sveta, kar pomeni, da je občinski svet
sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.

Župan: Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnava 6. t.d.r. – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici, 7. t.d.r. – Predlog Odloka
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine
Sevnica ter 8. t.d.r., ki obsega obravnavo Predloga Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica, Predloga Pravilnika o prenehanju
veljavnosti Pravilnika o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča ter Predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Sevnica.
Na klop je bilo dano stališče nadzornega odbora in Odbora za finance k 9. t.d.r. - Zaključni
račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
*Prideta Breda Drenek Sotošek in Rok Petančič (prisotnih 17).
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se:
- po skrajšanem postopku obravnavajo:
a. 6. t.d.r. – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici,
b. 7. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje občine Sevnica,
c. 8. t.d.r. :
a. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica,
b. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali
oddaji stavbnega zemljišča,
c. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.

SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 12. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje občinskega sveta, z dne 29.
2. 2012
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala 15., 16. in
19.3.2012
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4. Seznanitev s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega
prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica za leto 2011
5. Seznanitev s poročilom o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti za leto 2011
6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja
med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici - skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
8. Ukinitev režijskega obrata
a. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi
zemljišči v Občini Sevnica – skrajšani postopek
b. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali oddaji
stavbnega zemljišča – skrajšani postopek
c. Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Sevnica – skrajšani postopek
9. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011
10. Predstavitev predloga strateških usmeritev ravnanja z odpadki na območju Občine
Sevnica za obdobje 2012-2015
11. Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na Trgu
svobode v Sevnici (nad HTC)
12. Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču
pri Občini Sevnica
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet osnovne šole
Blanca
14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet osnovne šole
Krmelj
15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet Vrtca Ciciban
Sevnica
16. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2012
17. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
19. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje občinskega sveta, z dne
29.2.2012
*Prideta Jožef Roštohar in Božidar Groboljšek (prisotnih 19).
Uvodno obrazložitev k potrditvi zapisnika poda župan:
Zapisnik 11. redne seje je napisan v skladu z novim Poslovnikom občinskega sveta, ki med
drugim določa, da lahko pri tej točki dnevnega reda vsak član sveta poda pripombo. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika ali sklepov prejšnje seje odloči
občinski svet. Če so pripombe sprejete, je potrebno zapisnik oziroma pregled sklepov
ustrezno popraviti oziroma spremeniti. Potrjeni zapisnik podpišeta predsedujoči in zapisnikar,
in šele nato se zapisnik objavi na spletni strani občine. Na spletu je objavljen tudi zvočni
zapis seje.
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 11. redne seje občinskega sveta z dne,
29. 2. 2012.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda Lidija Udovč:
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 pregleda sklepov 11. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 11. redne seje občinskega sveta
z dne, 29. 2. 2012.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala 15., 16. in
19.3.2012
Uvodno obrazložitev podata župan in Lidija Udovč:
S prvo dopisno sejo se je v drugi obravnavi odločalo o Odloku o ustanovitvi Razvojnega
sveta regije Posavje.
Glasovanje je potekalo 15., 16. in 19. marca 2012, ko se je ob 10. uri zaključilo. Skupaj je
bilo vrnjenih 20 glasovnic. 19 glasovnic je bilo vrnjeno pravilno in pravočasno, 1
nepravočasno, 5 glasovnic ni bilo vrnjenih. Za predlagani sklep je s podpisom glasovalo 19
članov občinskega sveta. Predlagani sklep je sprejet.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika 1. dopisne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 1. dopisne seje, ki je potekala 15., 16. in
19.3.2012.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Seznanitev s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata-Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Radeče, Krško in Sevnica za
leto 2011
Uvodno obrazložitev sta podala direktor občinske uprave in Martin Cerjak, vodja
Medobčinskega inšpektorata-Skupnega prekrškovnega organa (SPO):
Enkrat letno se občinski svet seznani s poročilom o delovanju SPO-ja, ki aktivno sodeluje z
občinami ustanoviteljicami.
SPO je v letu 2011 zaposlil še enega redarja, tako da je sedaj skupno število zaposlenih
šest. Na področju redarstva se v občini Sevnica še vedno največ kršitev pojavlja na Trgu
svobode, v okolici Zdravstvenega doma Sevnica in drugih institucij v bližini, pri čemer je
opaziti, da na bližnjih parkiriščih ob železnici niso vsa parkirna mesta zasedena. Največ
pritožb zaradi izrečenih ukrepov je bilo s strani bolnikov ali tistih, ki le-te pripeljejo v ZD
Sevnica, ker je parkirišče pred ZD Sevnica v dopoldanskem času ves čas zasedeno, prav
tako osrednje parkirišče v neposredni bližini. Dejstvo, da večino parkirišč zasedejo zaposleni
v bližnjih institucijah in lokalih ima za posledico, da zelo malo parkirnih mest ostane na voljo
strankam. Občinska uprava Občine Sevnica bo po oceni SPO-ja s predvideno ureditvijo
kratkotrajnega parkiranja v tem delu mesta naredila velik korak v smeri ureditve problematike
parkiranja v Sevnici, saj je pričakovati, da bodo zaposleni parkirali na parkiriščih v okolici,
sproščena pa bodo parkirna mesta za stranke in druge uporabnike storitev ustanov v centru
Sevnice.
Število inšpekcijskih postopkov se povečuje, kar nalaga tudi zakonodaja. Na področju
odpadkov problem še vedno predstavljajo črna odlagališča. Sicer je opaziti količinsko manj
odloženih odpadkov v naravi, tudi zaradi dobre pokritosti storitev komunalnega podjetja.
*Prideta Rado Kostrevc in Štefan Teraž (prisotnih 21).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Kukec, Martin Cerjak, župan, Jože Imperl, Alojz Zalašček,
Rok Petančič, Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da bi SPO samoiniciativno več naredil na področju varstva okolja in da
se ne čaka samo na prijave občanov.
Prisotnost redarja v posameznih občinah tedensko skupaj znaša 26 ur, od tega v občini
Sevnica 24 % tega časa. Iz prikazanih podatkov o številu obravnavanih kršitev cestno
prometnih predpisov z izrečenimi ukrepi ima Občina Sevnica zelo slabe rezultate. Pojavlja se
vprašanje ali redar ne pride v Sevnico ali pa so Sevničani toliko bolj ozaveščeni v primerjavi
z ostalimi občinami. Podan je bil odgovor, da je v Sevnici prekrškov na tem področju manj,
ker ima Sevnica več parkirišč kot npr. Brežice ali Krško. Prikazano število rešenih zadev
morda ni čisto realno, ker se veliko zadev reši neformalno že na samem terenu.
Vse več je opaziti tako v mestu kot na podeželju sprehajalce psov, ki vodijo pse na sprehod
brez vrečk za iztrebke. Zato je smiselno vprašanje po pristojnosti izreka kazni na tem
področju.
SPO tudi na tem področju izvaja nadzor, izvedene so bile skupne akcije z Veterino in
Policijo. Teh prekrškov je relativno malo, je pa res, da se ti prekrški pojavljajo v urah, ko SPO
ne deluje-v zgodnjih jutranjih urah in poznih večernih urah, tako da je uspešnost na tem
področju zaenkrat odvisna od prijav občanov.
Poročilo je na finančnem delu pripravljeno pomanjkljivo, saj ni razvidna dejanska realizacija.
Zastavljeno je bilo vprašanje, kako so v prihodkih SPO-ja evidentirane globe-ali se znesek
odšteje od realizacije in občine plačujejo manj oziroma kako se ključ vplačevanja deli po
občinah. Odgovorjeno je bilo, da v skladu z odlokom o ustanovitvi občine ustanoviteljice
namenjajo sredstva za njegovo delo glede na število prebivalstvo.
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Skupni prekrškovni organ bi moral biti pri svojem delu bolj samoiniciativen oziroma potrebno
bi mu bilo dodati več nalog. Izraženo je bilo mnenje, da se precej njihovih nalog prekriva z
nalogami drugih inšpekcij ter tudi policije, tako da ni jasno razvidno, kateri organ ima
pristojnosti pri kaznovanju.
Razmejitve nalog po posameznih organih so ostre, država jih je ločila z zakonodajo, je pa
res, da se z določenih nalog Policija umika, tako da prehajajo v pristojnost SPO-ja.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorataSkupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Seznanitev s poročilom o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti za leto 2011
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu so podali župan; Mojca Pernovšek, direktorica JZ
KŠTM; Janez Kukec, predsednik Odbora za otroško varstvo in šolstvo; Drago Krošelj,
predsednik Odbora za gospodarstvo; Breda Drenek Sotošek, predsednica Odbora za
kulturo:
Povzeto po gradivu je direktorica JZ KŠTM podala obrazložitev po posameznem področju.
Področni odbori so se seznanili s poročilom in ga posredujejo občinskemu svetu v
seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Podlesnik, Mojca Pernovšek, župan, Jože Imperl, Ivan
Orešnik, Rado Kostrevc, Jožef Roštohar.
Povzetek razprave:
Podano je bilo mnenje, da je najem prostora za delovanje turistične agencije Doživljaj v
prostorih Mercatorja v Boštanju predrago in iz tega je izhajalo vprašanje o selitvi agencije v
prostore nekdanje knjižnice. Direktorica je pritrdila, da se bo turistična agencija skupaj z
Mladinskim centrom preselila v omenjene prostore.
Postavljeno je bilo vprašanje, kako to, da obstajajo terjatve iz naslova najema sejemskega
prostora, saj je prevladovalo mišljenje, da se zakupi poravnajo vnaprej. Praksa JZ KŠTM je
različna: nekateri zakupijo prostor za 6 mesecev, drugi za 12 mesecev, eni sproti. Sistemi so
različni, ker bi radi pridobili čim več ponudnikov, iz tega pa izhaja potem tudi možnost
finančne nediscipline.
Mnenja o predstavljenem gradivu so različna: poročilo je preobsežno, poraja se dvom o
potrebi po takem obsegu; je pripravljeno korektno, iz njega je razvidno, da se materialni
stroški in stroški delovanja zmanjšujejo, kar je pohvalno; besedila v gradivu naj bodo
prečiščena, da bo bolj razvidno, kaj so cilji in kaj je vizija, predstavljeni bi morali biti kazalniki
uspešnosti.
Izpostavljeno je bilo zanimanje o trženju turizma, uspehi gradu, koliko obiska turistov je
zabeleženega in kolikšen je prihodek od tega, kako je z označevalnimi tablami posameznih
krajev.
Podatki o obisku gradu in prihodki od tega so prikazani v gradivu, za označevanje poti se
prijavljajo na razne razpise, trenutno so trudijo označiti kolesarske in konjeniške poti.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti za leto 2011.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko
cesto in Kozjansko ulico v Sevnici – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan; Dušan Markošek, Milena Lukić, DEMIDA Arhitektura
d.o.o.; Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja:
Pobudnika priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta(OPPN) za pozidavo kareja
med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici, Marija in Anton Es iz Sevnica, sta leta
2010 s pobudo na Občino Sevnica pričela s postopkom priprave OPPN, katerega cilj in
namen je zagotoviti pogoje za legalizacijo obstoječega gospodarskega objekta v lasti
investitorjev ter gradnja novega večstanovanjskega in garažnega objekta s pripadajočo
komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo. Občina Sevnica se je v postopku vključila
kot sofinancer dela prostorskega akta, saj gre za plansko ureditev preostalega območja
omejenega s cestama, ki pa zaradi že izvedenih ureditev in gradnje ter pogojev in določil
veljavnega ureditvenega načrta, ne omogoča izgradnje sodobnih objektov v danem urbanem
prostoru. Maksimalno število stanovanjskih enot je 11 ter 12 enojnih garaž.
Odbor za varstvo in urejanje okolja podpira predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da
ga sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
pozidavo kareja med Planinski cesto in Kozjansko ulico v Sevnici.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Dušan Markošek in Gregor Simončič, predsednik Odbora za
varstvo in urejanje okolja:
Občina Sevnica se v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj sooča s pogoji in soglasji
upravljavcev javne infrastrukture, ki pogojujejo potek in način izvedbe infrastrukturnih vodov
in naprav. Nemalo težav je tudi na terenu ob pridobivanju zemljišč in služnosti za gradnjo
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javne infrastrukture. Za izdelavo projekta PGD za gradnjo komunalne infrastrukture v
stanovanjski soseski Dolnje Brezovo, ki se prostorsko ureja s podrobnimi merili in drugimi
ureditvenimi pogoji iz veljavnega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica je občina pridobila projektne pogoje in soglasje, na podlagi katerih je bil
usklajen potek načrtovane javne infrastrukture, ki pa zaradi pogojev in učinkovitih tehničnih
rešitev odstopa od zasnov podanih v podrobnih merilih. Zaradi zadržkov Upravne enote
Sevnica v zvezi izdaje gradbenega dovoljenja in neopredeljenih toleranc v veljavnem odloku
o PUP se je Občina odločila, da vključi manjšo spremembo v uvodnem 43. členu poglavja IX.
Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov, ki navaja območja s podrobnimi merili in
grafične priloge z rešitvami za ta območja, ki so na nivoju idejnih rešitev. Sprememba zadeva
določitev toleranc pri realizaciji načrtovanih infrastrukturnih ureditev, v kolikor se pri
projektiranju pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč in primernejših tehnoloških,
ekonomskih in tehničnih rešitev, ob soglasju pristojnih upravljavcev posameznih
infrastrukturnih vodov.
Odbor za varstvo in urejanje okolja podpira predlog sprememb in dopolnitev odloka in jih
predlaga občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Ukinitev režijskega obrata
(po skrajšanem postopku obravnava predloga Odloka o prenehanju veljavnosti
Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica; predloga Pravilnika o
prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča; predloga
Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Sevnica)
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Šintler:
Občina Sevnica ima z Odlokom o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči ustanovljen režijski
obrat kot nesamostojen obrat v oddelku za okolje in prostor in je tako opredeljen tudi v
Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica. Režijski obrat
naj bi izvajal obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki
obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne
infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen na
celotnem območju Občine Sevnica. Režijski obrat kot oblika izvajanja javne službe nikoli ni
zaživel. Naloge, ki naj bi jih izvajal režijski obrat pa vseskozi izvajata oddelek za okolje in
prostor, in sicer opremljanje stavbnih zemljišč ter splošna služba, ki gospodari z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica. Graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja
uporabnost zemljišč glede na njihov namen na celotnem območju Občine Sevnica v domeni
oddelka za okolja in prostor obravnavajo tudi pristojna delovna telesa. V okviru oddelka za
okolje in prostor je nekaj časa delovala tudi komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
ki je obravnavala razpolaganje s stavbnimi zemljišči in njegovo opremljanje, skladno s
Pravilnikom o prodaji in oddaji stavbnega zemljišča. S sprejemom zakonodaje na državnem
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nivoju, ki podrobno ureja razpolaganje z nepremičnim in premičnim premoženjem, splošna
služba samostojno izvaja postopke razpolaganja s premoženjem preko letnega načrta
razpolaganja s premoženjem in sklepi občinskega sveta.
Ker gre za prenehanje veljavnosti dveh splošnih aktov, ki se ne izvajata in manjšo
spremembo Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Sevnica je
podan predlog, da se vsi trije akti obravnavajo po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika in odlokov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju Odloka o gospodarjenju s stavbnimi
zemljišči.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali
oddaji stavbnega zemljišča
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011
Uvodno obrazložitev so podali župan; direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn; Andrej
Štricelj, predsednik nadzornega odbora ter predsedniki delovnih teles (Ivan Orešnik, Breda
Drenek Sotošek, Janez Kukec, Drago Krošelj, Rado Kostrevc, Jože Županc, Janez
Podlesnik in Gregor Simončič):
Predstavljeni zaključni račun je pregled dela v preteklem letu, ki je bilo finančno zelo
zahtevno leto. Zaključni račun je realiziran na večini postavki, minimalna odstopanja so na
projektu Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja, zaradi dinamike plačila s strani države.
Proračun za leto 2011 je bil dvakrat rebalansiran. Varčevalni ukrepi, ki so bili izvedeni z
začasnim zadržanjem izvajanja proračuna, so bili pozitivni, saj je že decembra 2011
likvidnost postala pozitivna.
Uvodničarji so podrobno po gradivu predstavili posamezna poglavja ter metodologijo
predloženega zaključnega računa.
Nadzorni odbor se je podrobno seznanil z zaključnim računom in ugotovil, da realno
prikazuje predvidene in realizirane prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
Odbor meni, da je zaključni račun sestavljen transparentno ter v skladu z navodili in predpisi,
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hkrati pa predlaga racionalizacijo obsega gradiva. Nadzorni odbor je podal priporočilo, da se
v prihodnje za obravnavo na občinskem svetu v gradivo ne dajejo zaključni računi krajevnih
skupnosti. Ti naj bodo na voljo za ogled na spletni strani Občine.
Posamezna delovna telesa so obravnavala zaključni račun in predlagajo občinskemu svetu,
da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Ivan Orešnik, župan, Janez Podlesnik.
Povzetek razprave:
Glede na finančno dogajanje v preteklem letu je zaključni račun zadovoljiv. Gradivo je
preobširno, zaključni računi krajevnih skupnosti in morda še kateri deli zaključnega računa, ki
zakonsko niso nujni, naj se dajo na ogled na občinsko spletno stran, svetnikom pa se naj
predloži skrajšani dokument. Podana je bila pobuda, da se v bodoče v gradivu za zaključni
račun doda še osnovni plan in realizacija pred preteklega leta, pri planiranju novega
proračuna pa se naj več sredstev nameni za krajevne skupnosti.
Župan: Predlaga sprejem zaključnega računa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predstavitev predloga strateških usmeritev ravnanja z odpadki na območju Občine
Sevnica za obdobje 2012-2015
Uvodno obrazložitev so podali župan; Mitja Udovč, direktor JP Komunala Sevnica d.o.o.;
Jože Županc, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Ravnanje z odpadki na ravni Občine je zadovoljivo, potrebno ga je še nadgrajevati ter
odpadke opredeliti kot sekundarno surovino. Sledimo zahtevam Evropske unije in Slovenije:
dograjuje se zbirni center, čistilna naprava deluje, aktivno se deluje na osveščanju ljudi.
Predlog strategije vsebuje naloge, ki jih zakonsko komunalna podjetja morajo izvajati.
Uspešnost se meri v številkah, osveščanju ljudi, uporabi infrastrukture, ki je na voljo ter
nadgradnji le te. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa, da preostanek
mešanih komunalnih odpadkov, ki se oddajo v odlaganje, ne presega količine 222 kg na
prebivalca občine. Na nivoju Občine Sevnica je ta količina 187 kg/prebivalca. Cilj je, da naj bi
se do leta 2020 polovico vseh zbranih gospodinjskih odpadkov oddajala ločeno. V celotni
občini je približno 100 ekoloških otokov, v naslednjem mesecu jih bodo povečali še za 20.
Zbiranje odpadkov na teh ekoloških otokih se povečuje, predvsem je zelo veliko plastične
embalaže. Zbirni center v Sevnici uporabniki koristijo zelo dobro, vendar en zbirni center za
celo občino ni dovolj, zato se predvidevajo še trije in sicer v Loki, Krmelju in Blanci. Biološki
odpadki se ločeno pobirajo na območju Sevnice, Boštanja, Loke, Loga in Kremlja, s 1100
posodami. Večje odpadke so vozi v Krško, kjer se jih kompostira. V Občini Sevnici ni
primernega odlagališča za zbiranje gradbenih in azbestnih odpadkov. Na odlagališču
Konjsko se pridobiva okoljevarstveno dovoljenje za začasno skladiščenje gradbenih
odpadkov in manjše obdelave gradbenih odpadkov.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo se je seznanil s strateškimi usmeritvami
ravnanja z odpadki in jih predlaga občinskemu svetu v obravnavo.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Janez Podlesnik, Mitja Udovč, direktor JP Komunala Sevnica d.o.o.,
Jože Imperl, Štefan Teraž, župan, Rok Petančič, Gregor Simončič, Rado Kostrevc, Breda
Drenek Sotošek.
Povzetek razprave:
Podana je bilo pobuda po postaviti kakšnega ekološkega otoka na relaciji od odcepa za
Lisco do Zabukovja, pohvaljeno je bilo delovanje zbirnega centra. Zastavljeno je bilo
vprašanje po objektih za termično obdelavo odpadkov v slovenskem prostoru.
Objekt za termično obdelavo odpadkov deluje v Celju za njihovo območje, v strateških
dokumentih države sta predvidena še v Mariboru in Ljubljano.
Pri zbiranju odpadkov kot sekundarne surovine za predelavo si v Evropi Slovenija deli z
Belgijo tretje mesto, kar je zelo pohvalno. K temu skupnemu rezultatu je seveda doprineslo
tudi JP Komunala Sevnica.
Občane je potrebno osveščati, da bodo videli podjetniško priložnost v odpadkih kot
sekundarni surovini in jih spodbujati k ločevanju odpadkov. Potrebna je sanacija odlagališča
na Konjskem.
V letošnjem letu je potekal projekt Remedisanus, v okviru katerega so občani dobili zgibanko
o osveščanju glede odpadkov. V lanskem letu je Občina Sevnica s še dvema slovenskima
občinama ter hrvaškimi partnerji sodelovala na razpisu Remedisanus ter pridobila sredstva
za sanacijo črnih odlagališč. Komunala Sevnica je bila izbrana za izvajalca ter v obdobju
štirih mesecev očistila 10 črnih odlagališč, skupaj je bilo1000 kubikov materiala, katerega so
začasno deponirali na odlagališče na Konjskem. Ti odpadki se sedaj odvažajo, saj je
Konjsko predvideno le za predelavo gradbenih odpadkov. Ko se na takšnih deponijah zbere
dovolj teh odpadkov, se jih zmelje in se ta material porabi na gradbiščih ali pa na področju
deponije za ureditev deponije.
Predlagan je bil večji pomen preventive pri odlaganju odpadkov v obliki kaznovanja kršiteljev
ter v zgodnjem osveščanju najmlajših, tako da otroci dobijo občutek, da je vsak odpadek
lahko tudi uporaben ter da ko odrastejo v reciklaži odpadkov prepoznajo poslovno priložnost.
Podan je bil predlog, da se naj upošteva pri predvidevanju novih lokacij ekoloških otokov tudi
možnost parkiranja ob njih ter da naj bo na vsakem otoku na voljo stiskalnica plastenk, ki bi
zmanjšala volumen plastičnih odpadkov.
V razpravi je bilo izpostavljeno tudi vprašanje po kriterijih za postavitev ekološkega otoka.
Na en ekološki otok naj bi tangiralo 500 prebivalcev, na območju Občine Sevnica je to število
150.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predlogom strateških usmeritev.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s predlogom strateških usmeritev ravnanja z odpadki na
območju Občine Sevnica za obdobje 2012-2015.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na Trgu
svobode v Sevnici (nad HTC)
Uvodno obrazložitev sta podala župan, Robert Kaše in Jože Županc, predsednik Odbora za
komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Namen odredbe je zagotoviti več možnosti za parkiranje strankam, ki pridejo po opravkih v
bližnje ustanove in lokale. Parkirni prostorih na katerih bo veljala obveznost plačila parkirnine
bodo označena s talnimi označbami modre barve ter s prometno signalizacijo na dostopih na
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parkirišče. Prva ura parkiranja bo brezplačna, vsaka začeta ura parkiranja nad časom
brezplačnega parkiranja znaša 0,50 EUR, parkirnina se plačuje na parkirni napravi.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog odredbe in jo predlaga
občinskemu svetu v sprejem, s pripombo, da se za plačljivo določi območje parkirišča do
zelenice.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, župan, Jožef Roštohar, Gregor Simončič, Ivan
Orešnik, Rok Petančič, Roman Perčič, Breda Drenek Sotošek, Jože Županc, Jože Imperl,
Štefan Teraž, Zvone Tuhtar.
Povzetek razprave:
Za plačljivega se naj določi samo ¼ parkirišča, saj se pozablja na zaposlene v okoliških
institucijah ter doreče deleže zasedbe parkirišča po posameznih ustanovah. Drugje se ne da
parkirati, Trupejeva rampa ter parkirišče pri železniški postaji je polno.
Gre za javna parkirišča, zato ustanove nimajo svojih parkirišč. Stvar ocene je ali je potrebno
več ali manj plačljivih parkirišč kot jih predvideva odredba. Čas bo pokazal pravilnost pri
odločitvi. Bistvo je, da imajo stranke, ki pridejo po opravkih v bližnje ustanove in lokale dovolj
parkirnih mest za frekventno parkiranje. Občinska uprava je za plačljivega predlagala ¼
parkirišča, Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je nato področje povečal na ½
parkirišča.
Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo v Sevnici potrebno razmisliti o garažni hiši.
Parkiranje v garažni hiši ni zastonj, z odredbo pa se želi strankam omogočiti, da 1 uro
parkirajo zastonj.
Svetniki podpirajo uvedbo odredbe. V roku pol leta se bo videlo ali je odločitev pravilna ali
ne, nekje pa je potrebno začeti.
Podani so bili še predlogi po zagotovitvi dodatnih (zelenih) parkirišč za zaposlene v okoliških
ustanovah, o pripravi koncepta parkiranja v mestu Sevnica ter o omejitvi parkiranja na
parkirišču pod HTC-jem ter na parkirišču med Ljubljansko banko in Cvetličarno Fric.
Iz razprave, da ¼ plačljivega parkirišče ne bo opravičila investicijo v parkomat, pa bi namesto
parkomata zaposlili človeka, ki bi delil parkirne liste, je razprava prešla v razmišljanje, da se
za začetek proti plačilu določi ¼ parkirišča ter da se čez 6 mesecev ponovno opravi razprava
o nadaljnjem omejenem parkiranju v mestu Sevnica, glede na izražene potrebe v tem
obdobju.
Župan: Predlaga sprejem odredbe z dodatnim sklepom.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem
parkirišču na Trgu svobode v Sevnici (nad HTC).
Občinski svet je sprejel sklep, da se za cono parkiranja proti plačilu določi ¼ javnega
parkirišča na Trgu svobode v Sevnici (nad HTC). Občinski svet čez 6 mesecev opravi
ponovno razprava o nadaljnjem omejenem parkiranju v mestu Sevnica.
Izid glasovanja: 17 za 1 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 12
Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču
pri Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Robert Kaše, Jože Županc, predsednik Odbora za
komunalno dejavnost in infrastrukturo:
S to odredbo se za območje kratkotrajnega parkiranja določi javno parkirišče na delu
zemljišča pri Občini Sevnica. Parkirni prostori, na katerih bo veljala omejitev, bodo označeni
s talnimi označbami modre barve ter s prometno signalizacijo na dostopu na parkirišče.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo predlog odredbe posreduje v sprejem
občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Ivan Orešnik, župan, Rok Petančič.
Povzetek razprave:
Glede na to, da ne bo parkomata, je bilo podano vprašanje ali se bo na tem delu parkirišča
bolj ugotavljalo ali gre za upoštevanje prometne signalizacije ali ne.
Odgovor je bil negativen, sankcije bo izvajal redar Medobčinskega inšpektorata-SPO-ja.
Izraženo je bilo mnenje, da če ni parkirnega listka, redar ne more dokazati čas parkiranja.
Župan je odgovoril, da če se bodo pojavljale kršitve, bo po pol leta predlagana postavitev
parkomata.
Župan: Predlaga sprejem predlagane odredbe.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na
javnem parkirišču pri Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet osnovne šole
Blanca
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Področna zakonodaja določa, da svet javne osnovne šole sestavljajo trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki šole. Člani sveta so
imenovani za štiri leta in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat.
Mandatna komisija je predloge obravnavala na svoji 9. seji in predlaga občinskemu svetu, da
v svet Osnovne šole Blanca imenuje Daniela Žnideriča, Simona Peklarja in Ireno Ašič, vsi iz
Blance.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
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SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet osnovne šole
Blanca imenoval:
- Simona Peklarja, Blanca 6, Blanca,
- Ireno Ašič, Blanca 65, Blanca,
- Daniela Žnideriča, Dolnje Brezovo 2, Blanca.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet osnovne šole
Krmelj
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Mandatna komisija je predloge obravnavala na svoji 9. seji in predlaga občinskemu svetu, da
v svet Osnovne šole Krmelj imenuje Ano Strajnar Erpič iz Tržišča ter Slavico Mirt in Ireno
Dobnik, obe iz Krmelja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet osnovne šole
Krmelj imenoval:
- Ireno Dobnik, Krmelj 24, Krmelj,
- Slavico Mirt, Hinjce 10, Krmelj,
- Ano Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2a, Tržišče.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet Vrtca Ciciban
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Mandatna komisija je predloge obravnavala na 9. seji in predlaga občinskemu svetu, da v
Svet Vrtca Ciciban Sevnica imenuje Hermino Šantej iz Loke ter Bredo Drenek Sotošek in
Katarino Šantej, obe iz Sevnice.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
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SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet Vrtca Ciciban
Sevnica imenoval:
- Hermino Šantej, Loka 62a, Loka,
- Bredo Drenek Sotošek, Drožanjska cesta 68, Sevnica,
- Katarino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Šintler:
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je potrebno dopolniti s sklepom, ki je
nato osnova za razpolaganje z nepremičnim premoženjem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi letnega razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 5 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 17
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Šintler:
Pri nepremičnini v k.o. Šmarje in k.o. Kladje gre za sklenitev neposredne pogodbe in
uskladitev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem. Pri nepremičnini v k.o. Tržišče se
predaja dvosobno stanovanje na podlagi javnega zbiranja ponudb, kjer ima najemnica
predkupno pravico. V ostalih dveh primerih se prodajata dve manjši kmetiji, ki jih je Občina
pridobila v postopku dedovanja in se bosta prodajali po postopku javne dražbe.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sosodelovali: Jože Imperl, Alenka Šintler in župan.
Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, kaj se zgodi, če v postopku javne dražbe ni ponudnikov-ali se
prodaja ceneje ali je to izklicna cena. Podan je bil odgovor, da se javne dražbe razpišejo, ko
so že znani individualni kupci.
Občina ima svoje nepremičnine, ki jih želi prodati, objavljene na spletni strani.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra ter razpolaganje s
predmetnim nepremičnim premoženjem.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc.
št. 871/23, k.o. Šmarje ter parc. št. 355/2 in 355/5, obe k.o. Kladje ter odobril predlog
razpolaganja.
Občinski svet Občine Sevnica je odobril prodajo parcel št. 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171/1, 171/2, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180/1, *20/1, *20/2, vse k.o. Zabukovje,
prodajo stanovanja št. 7 v stavbi št. 750 k.o. 1397 – Tržišče na naslovu Tržišče 43 ter
prodajo parcel št. *241, 1130/3 1130/5 1131/1 1193 1194, vse k.o. Sevnica in parc. št.
190, 201/2 202/1 202/2, vse k.o. Žurkov Dol.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Drago Krošelj:
Po njegovih informacijah, po zaključku projekta kanalizacija Log, štiri gospodinjstva v tej fazi
niso priključena na sistem. Predlaga rešitev problema, s katerim se zaradi nepriključitve,
spopadajo ta gospodinjstva.
Alojz Zalašček:
Zanima ga, kaj je s prekategorizacijo cest v krajevni skupnosti Boštanj.
Jože Imperl:
Predlaga postavitev enotnih kažipotov s hišnimi številkami za posamezne zaselke.
Janez Kukec:
1. Predlaga ureditev cest zaradi udorov zemlje na relaciji Malkovec-Telče na Otavniku,
Jeperjeku in pri gostišču Deu proti Pavlovi vasi.
2. V Tržišču na križišču pri trgovini Urban je na otoku prometni znak podrt. Predlaga
postavitev prometne signalizacija na tej regionalni cesti.
3. Zavzame se za nadaljnje delovanje krajevnega urada Tržišče in Šentjanž, saj imajo
po njegovih informacijah v reševanju več zadev kot primerljivo veliki krajevni uradi v
sosednjih občinah. Krajevni urad Tržišče je v letu 2011 obravnaval 625 različnih
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zadev, strošek upravne enote je le telefon, ki je v preteklem letu znašal 219 EUR.
Občina kot lokalna skupnost naj poda svoje stališče do ukinitve krajevnih uradov.
Jože Županc:
Predlaga postavitev ogledal za večjo preglednost in sicer iz glavne ceste pri sodišču proti
Glasbeni šoli Sevnica ter in pri vključevanju na glavno cesto pri vhodu za cerkev.
Jožef Roštohar:
1. Sprašuje, kako je s kategorizacijo cest, ki povezujejo Občino Sevnica z Občino Krško.
2. Predlaga postavitev dodatnih označb za poti do posameznih krajev v občini.
Ivan Orešnik:
1. Zavzame se za nadaljnje delovanje krajevnega urada Tržišče in Šentjanž, saj krajani
v veliki meri koristijo njihove storitve. Predlaga, da se izkoristijo vse možnosti, da se
krajevna urada ne zapreta.
2. Pozove k pravočasnemu pridobivanju služnostnih pogodb za gradnjo odprtega
širokopasavnega omrežja, da bo lahko delo potekalo nemoteno naprej.
Rok Petančič:
1. V križišču na nadvožnjaku iz glavne ceste na Zajčjo goro naj se ponovno uredi
osvetlitev.
2. Na križišču pri platoju Šmarje zaradi večje varnosti predlaga postavitev stop znaka ali
ustreznih talnih označb.
Janez Podlesnik:
Iz nobene vhodne smeri v Zabukovje ni table, ki bi označevala kraj, zato se zavzame za
postavitev le-teh.
Rado Kostrevc:
1. Zavzame se za nadaljnje delovanje krajevnega urada Tržišče in Šentjanž.
2. Povpraša po lastništvu in vzdrževalcu ceste za odcep za Zgornje Mladetiče pred
Pijavicam do občinske meje v Hrastovici, ki je zelo poškodovana. Predlaga še
ureditev križišča v Pijavicah, kjer med drugim ustavlja tudi šolski avtobus, pa ni niti
talnih označb za križišče.
Božidar Groboljšek:
V sklopu rekonstrukcije regionalne ceste skozi mesto Sevnica predlaga ureditev
semaforiziranega križišča pri Plauštajnerju.
Ad 20
Razno
Župan:
- naslednja seja bo predvidoma 16. maja 2012,
- zaželi prijetno praznovanje Dneva upora proti okupatorju ter praznika dela,
- ob prazniku dela svetnike povabi na proslavo na Lisco,
- čestita Jožefu Roštoharju ob rojstnem dnevu.
Seja je bila zaključena ob 18. 55 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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