OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

Številka: 011-0003/2012
Datum: 02. 07. 2012

ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 20. 06. 2012, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Irena Dobnik, Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Jože Gorišek, Božidar
Groboljšek, Jože Imperl, Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž
Lisec, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar,
Gregor Simončič, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček, Jože
Županc.
Odsotna: 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
- Alenka Šintler, vodja splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Jelka Tršinar, višja svetovalka župana
- Rado Gobec, višji svetovalec za nar. nesreče in infrastrukturo
- Marko Jesih, višji svetovalec za investicije in razvoj
Prisotni poročevalci:
- Samo Zorko, Občina Brežice, k 3. in 4. t.d.r.
- Andrej Unetič, HESS d.o.o. , k 7. t.d.r.
- Vojko Sotošek in Aljoša Preskar, INFRA d.o.o., k 7 t.d.r.
- Jože Derganc, Struktura d.o.o., k 8 t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Anja Kerin – Dolenjski list, Irena Majce – Radio Slovenija.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 14. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov sveta, kar pomeni, da je občinski
svet sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red kot je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnavata 5. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih
Občine Sevnica in 6. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih taksah in drugih prejemkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih
nepremičnin v lasti Občine Sevnica.
Na klop je bilo dano gradivo k 11. t.d.r. – Predlog mnenja o kandidatu za ravnatelja Osnovne
šole Blance, povzetek zbornika Urbanistično-planerske delavnice Sevnica 2011/2012 ter
odgovor podjetja Infra na svetniško vprašanje.
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 se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 5. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine
Sevnica,
- 6. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah
in drugih prejemkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v
lasti Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta, z dne 16.
05. 2012
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Posavski muzej Brežice - druga obravnava
4. Predlog 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
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica –
skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih
prejemkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine
Sevnica – skrajšani postopek
7. Pregled stanja projektov izgradnje HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško
8. Poročilo o pripravi predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica
9. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Sanacija okolice gradu Sevnica
10. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov
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11. Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Blanca
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Trubarjev doma Loka pri Zidanem Mostu
13. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2012
14. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta, z dne
16. 05. 2012
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 13. redne seje občinskega sveta z dne,
16. 05. 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti ter posredovani ustreznim organom in
službam. Sprejeti odlok je bil že objavljen v Uradnem listu št. 38. Predloženi so odgovori na
vsa zastavljena vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 13. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 13. redne seje občinskega sveta
z dne, 16. 05. 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Posavski muzej Brežice – druga obravnava
Uvodno obrazložitev je podal Samo Zorko, Občina Brežice:
V drugi obravnavi je predlagatelj Občina Brežice dal v obravnavo in sprejem dopolnjeno
verzijo odloka, v katerih je upošteval predloge in pripombe, ki so bile podane pri sprejemanju
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predloga odloka v prvih obravnavah Občinskih svetov Občin Brežice, Kostanjevice na Krki,
Krško in Sevnica, pri čemer pa vsebina in oblika odloka ni bistveno spremenjena.
Poročevalec je predstavil spremembe po posameznih členih odloka.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Posavski muzej Brežice.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog 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
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Samo Zorko, Občina Brežice:
Odlok v prvi obravnavi ni doživel nobenih sprememb, zato ga je predlagatelj podal v isti obliki
v drugo obravnavo.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 23).
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok 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.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Božidar Groboljšek, predsednik Odbora za
priznanja:
V postopku zbiranja predlogov za dobitnike priznanj se je v zadnjih letih začela pojavljati
težava pri oblikovanju predloga za dobitnike priznanj, predvsem zaradi določbe v odloku, da
so priznanja enkratna. Tako je npr. kakšna gospodarska družba prejela Grb leta 1975 in ga
po veljavnem odloku, kljub npr. statusnemu preoblikovanju podjetja, zaradi enkratnosti
podelitve ne more več prejeti. Prav tako predlagatelji priznanj povedo, da vsako leto težko
zberejo pet oziroma tri predloge kandidatov za podelitev Zlate oziroma Srebne plakete
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Občine Sevnica. Zaradi tega se je Občina Sevnica odločila za spremembo odloka, ki vsebuje
zmanjšanje števila priznanj in sicer:
- zmanjša število podeljenih Zlatih priznanj iz največ tri na največ dva
- zmanjša število podeljenih Srebrnih priznanj iz največ pet na največ tri
- ohranja podelitev enega Grba Občine Sevnica
Predlog odloka predvideva tudi spremembo enkratnosti podelitve priznanja, tako da se lahko
priznanje istega ranga podeli istemu dobitniku po preteku najmanj 20 let. Tako se omogoči
podjetjem, društvom in posameznikom, ki s svojim delom zaznamujejo lokalno okolje več
desetletij, da so za svoje delovanje nagrajeni tudi večkrat na nivoju istega ranga priznanj, kar
velja predvsem za rang Grba.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Rado Kostrevc, Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Izraženo je bilo strinjanje s spremembo enkratnosti podelitve priznanja ter dvom zaradi
zmanjšanja števila priznanj, ker da se lahko zgodi, da bo kdo izmed zaslužnih kandidatov za
dobitnika priznanj na ta račun izpadel iz podelitve v tekočem letu.
Župan: Predlaga sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine
Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih
prejemkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine
Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Šintler:
Občinski svet je na 12. redni seji dne 11. 04. 2012 sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja proti
plačilu na javnem parkirišču na Trgu svobode v Sevnici, s katero je določil višino parkirnine.
S predlaganim odlokom se parkirnina dodaja v odlok.
Višina zakupnine v sedanjem odloku je bila povzeta po ceniku Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, kjer je le-ta določena glede na hektar obdelovalne površine. V praksi se je
pokazalo, da je višina zakupnine določena neustrezno, saj so predmet oddaje v zakup
običajno zemljišča manjših površin, zaradi česar so bili izračunani zneski zakupnine
neobičajno nizki. Predlagane so nove višine zakupnin, ki so določene glede na dejansko
rabo zemljišča in na kvadratni meter. Zakupnina za vrt se v primerjavi z dosedanjo višino
bistveno povečuje, za ostale rabe pa je izhodišče (delno povečana) zakupnina iz cenika
Sklada KZG RS. V izogib nerealno nizkim zakupninam je določena tudi spodnja meja višine
zakupnine v višini 15,00 EUR, ki se plača ne glede na manjši izračun zakupnine.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v
lasti Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Pregled stanja projektov izgradnje HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško
Uvodno obrazložitev so podali župan, direktor občinske uprave, Vojko Sotošek – Infra d.o.o.,
Aljoša Preskar – Infra d.o.o., Andrej Unetič – HESS d.o.o.:
Gradnja verige HE na Savi predstavlja velik poseg v prostor, ki je zelo spremenil tudi
sevniško okolje, ki se nahaja na treh vplivnih območjih. Postopke umestitev objektov je vodila
država, v fazi sprejemanja državnega lokacijskega načrta se je s predlogi aktivno vključeval
tudi občinski svet, ves čas se aktivno vključuje tudi občinska uprava. Potrebno je dokončati
vse objekte ter poskrbeti za njihovo redno vzdrževanje. Projekti še niso zaključeni,
zaključevanje bo segalo vse do leta 2014.
Sevnica je z infrastrukturnimi ureditvami veliko pridobila, kar je prav, saj je tudi dala prostor
za umestitev dveh elektrarn. Od Šmarčne pa vse do Arta je prostor zaseden za namen
pridobivanje električne energije, zato je primerno, da je država sodelovala pri infrastrukturnih
ureditvah.
Predstavnik podjetja Infra je predstavil nedokončana dela pri posamezni
hidroelektrarni, glede na vplivna območja:
V okviru izgradnje HE Boštanj je še nedokončana sanacija v naselju Dvorec, kjer se
trenutno izven sodna poravnava. V naslednjih mesecih se pričakuje izvedba projektne
dokumentacije, izvajanje sanacijskih del pa v letu 2013. Potekajo postopki vpisa v uradne
evidence – omejil se bo prostor vodnih ureditev, vodne infrastrukture in skladno z zahtevo
Občine Sevnica bo ukinjena veljavnost obstoječega lokacijskega načrta z vzpostavitvijo
novega občinskega prostorskega načrta.
V okviru izgradnje HE Blanca tudi še niso dokončane vse ureditve, ki pa naj bi bile gotove
do leta 2014. V zaključni fazi je izgradnja mostu čez reko Mirno, izgradnja ter dokončanje
večnamenskih poti na celem akumulacijskem bazenu, na desnem bregu predvsem na Radni,
na levem bregu v celotnem mestnem jedru, potrebna je tudi še izvedba končne obloge s
sekanci v 5 centimetrskem nanosu, ki je primerna tako za športnike, kolesarje kot tudi
rekreativce. V fazi dokončanje je pet prodnih zadrževalnikov. V letošnjem letu je predviden
začetek ter zaključek izgradnje čistilne naprave Inplet, ki bo čistila tako lokalne vode kot tudi
vode iz Inpleta. Od nedokončanih aktivnosti ostaja še sanacija kmetijskih površin,
nepredvidene sanacije ter odpravljanje skritih napak gradnje in sanacija objektov. V sklopu
sanacije objektov je večjega pomena ugotovitev negativnih vplivov akumulacijskega bazena
v obrtni coni Boštanj. Pridobivajo se tehnične ugotovitve, kako pristopiti k sanaciji in
reševanju zalednih meteornih vod in vod iz reke Save. Pri sanaciji kmetijskih zemljišč
skladno s predlogi naravovarstvenikov potekajo monitoringi, ki bodo pokazali potrebo po
dodatnih poselitvah ali ukrepih, da habitati zaživijo. Pri obvoznici Blanca je bila dogovorjena
izgradnja začasne tehnične rešitve, za katero je Infra z Občino Sevnica uskladila izvedbo
lokalne cestne infrastrukture, kar pomeni, da bi cestna povezava obratovala, ne bi pa bila
dosežena končna faza po državnem lokacijskem načrtu, za kar bodo potrebna še dodatna
sredstva in usklajevanja tudi z ministrstvi. Na cesti R3 ostajajo še manjše obveze na
železniških prehodih južno od Sevnice, v okviru katerih bo Infra v manjši meri sodelovala pri
izgradnji mostu Log. Trenutno je v fazi priprave železniški prehod Brezovo, ki bo na podlagi
državnega lokacijskega prehoda elektrificiran ter v skladu s predpisi in standardi spremenjen
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v varen prehod. Izvajajo se tudi vzdrževalna dela, kot je košnja ter čiščenje prepustov ter
prodnih zadrževalnikov.
V okviru HE Krško se projektne rešitve za Arto pripravljene, vendar finančna sredstva
trenutno niso na voljo, izvaja pa se rekonstrukcija potoka Kladje in Suhi potok.
Predstavnik podjetja HESS d.o.o. je predstavil vsebino energetskih ureditev, ki se
nanašajo na bližnjo okolico samih elektrarn:
HE Boštanj že pet let obratuje s polno močjo, začetni problemi z generatorji so bili
odpravljeni. Ureditve okoli HE so zaključene, lani so bile dodatno izvedene še hortikulturne
ureditve, ki so izpadle oziroma zastale med samo izvedbo. Izvedena je bila sanacija oblog
dolvodno pri Boštanju na levem in desnem bregu.
HE Blanca obratuje od leta 2009-2010 brezhibno, brez večjih odstopanj, ureditve ob
elektrarni so zaključene. V zadnjih dveh letih se je pojavil problem vpliva vode na vodna
zajetja Stilles in Inplet. Na pobudo Občine Sevnica in Komunale je bil sklenjen dogovor in
pripravljen sporazum o sofinanciranju dograditve vodovodnega sistema, s katerim bi umirili
vpliv dviga vode na ta dva sistema in tako zagotovili zadostno ter kvalitetno oskrbo s pitno
vodo. V fazi dogovora je sanacija objektov v obrtni coni Boštanj, kjer je potrebno združiti vpliv
vode v bazenu, kot tudi vpliv večjih padavin ter meteornih vod.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Alojz Zalašček, Tomaž Lisec, Jože Županc, župan, Aljoša Preskar –
Infra d.o.o., Vojko Sotošek – Infra d.o.o., Andrej Unetič – HESS d.o.o., Gregor Simončič,
Jože Roštohar, Štefan Teraž.
Povzetek razprave:
Razpravljalci so opozorili na nekatere problema oziroma nedokončana dela ter postavljajo
vprašanja:
- cesta Dvorec-Šmarčna še nima asfaltne prevleke,
- kolesarske poti niso dokončane,
- problem kanalizacije meteornih vod in vlage na Kompolju in obrtni coni Boštanj,
- rekreacijske in parkovne površine so urejene samo na nasipu,
- potrebno je poskrbeti za košnjo ter urejanje brežin in zasaditev, tudi ob Loškem
potoku,
- opozorjeno je bilo na slabo urejanje brežin na Kompolju,
- poskrbeti je potrebno za čiščenje prepustov in zadrževalnikov. Pri gostilno Plus
dolvodno so v prekatih nastale mlakuže, ki povzročajo smrad,
- kdaj bo izvedena sanacija objektov (steklo, okna, fasade) na Blanci (primer
Medvešek?; kaj je pokazal monitoring v zvezi s potrebo po sanacijah?,
- kako bo delovala začasna obvoznica na Blanci?; ali bo prehod čez železnico možen
tudi za večje kamione?,
- ali bo križišče čez železnico na Blanci in cesto R3 sanirano v okviru elektrarne ali se
bo čakalo na projekt izvennivojskega prehoda,
- potrebno je sanirati cesto Dolnje Brezovo – Blanca, ki je postala zelo poškodovana v
procesu izgradnje HE Blanca, kdaj bo preplastitev odseka do železniške postaje,
- potrebna je čimprejšnja izvedba izvennivojskega križanja na Blanci.
Poročevalci so odgovarjali na zastavljena vprašanja in pobude:
- obvoznica Blanca: podjetje INFRA d.o.o. ima zavezo za obvoznico Blanca, vendar jo
v predlogu Slovenskih železnic ter skladno z odlokom ministrstva, INFRA ne more
izvesti. Zato je Infra v sodelovanju z Občino Sevnica predlagala začasno rešitev, ki
bo zajemala izgradnjo lokalne ceste, širine cca 3 m, nosilnosti za vse obremenitve,
tudi za vse kamione. Tudi most čez Blanščico je zgrajen v takšnem obsegu, da nima
tonske, osne ali kakšne druge obremenitve. V naravi bo cesta funkcionirala že kot
obvoznica, kategorizirana pa bo kot lokalna cesta in sicer začasno, do izvedbe
izvennivojskega križanja,
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sanacija ceste Dolnje Brezovo – Blanca: po predlogu DRSC je bila ta cesta
predlagana za sanacijo v sklopu odškodnine povzročitve poškodb v času gradnje HE
Blanca in Boštanj. Do dogovora še ni prišlo,
sanacija Medvešek: skladno z monitoringom prahu, vibracij ter hrupa so bila na hiši
zamenjana okna. Monitoring je pokazal, da prahu ni v tolikšni količini, da bi morali
obnoviti oziroma sanirati tudi fasado,
problem kanalizacije meteornih vod in vlage: s problemom podtalnice se srečujejo v
Florjanski ulici št. 1 in 4 ter v celotni depresiji obrtne cone Boštanj. V Florjanski ulici
bo izveden monitoring objektov ter na podlagi tega ustrezni sanacijski ukrepi. V obrtni
coni Boštanj pa monitoring izkazuje, da je neizvedena oziroma neustrezna meteorna
kanalizacija večji problem kot podtalnica oziroma kakršna koli zaledna voda,
rekreacijske, večnamenske in parkovne površine: podpisana je bila pogodba za
dokončanje večnamenskih poti, razen za most preko Sevnične, ki naj bi bil sezidan v
poletnih mesecih. Predvsem so to poti od Srednje šole Sevnica gorvodno do
železniškega mostu ter sanacija dolvodno od Srednje šole Sevnica, kjer bo z
nanosom sekancev vzpostavljeno končno stanje. Habitati in zelene površine so v
večini že vzpostavljeni, izvaja se monitoring za dokončanje. Največji problem habitata
je na južni strani obrtne cone Boštanj, kjer je bil separacijski del peska. Tu bo
sanacija izvedena v kratkem, ostala dela pa po končanem monitoringu. Športne
površine v mestnem jederu so dokončane, ob Taninu bodo izvedene s sanacijo
brežine (del jo je odneslo) s sonaravno ureditvijo. Za izvedbo športnih površin na
Dolnjem Brezovem mora Ministrstvo za okolje naprej zemljišča odprodati občini,
mlakuža dolvodno od gostilne Plus: prišlo je do posameznih pomanjkljivosti pri
samem projektu zaradi nivelacij. Zadeva se bo sanirala, tako da bo voda odtekla ter
se bo prostor primerno pokosil in očistil,
cesta Dvorec – Šmarčna: po zaključku izvensodne poravnave naj bi bila cesta
asfaltirana prihodnje leto.

Svetnik je v nadaljevanju podal nov sklop vprašanj in pobud, vezanih na HE Boštanj:
- potrebno je urediti pešpot (pločniki) od mostu čez reko Savo do HE Boštanj (odbojna
ograja),
- uredi se naj parkirišče pri elektrarni,
- na celotni trasi steze se naj postavi 2-3 mobilne WC-je, koše za smeti, posode za
pasje iztrebke ter luči na sončno energijo,
- potrebno je oživeti čolnišče na Orehovem, ureditev privezov za čolne ter zadevo
ponuditi v zakup,
- urediti plovni red za čolne na Savi,
- urediti manjši prostor (avtokamp) za avtodome,
- izdati koncesijo za izposojo čolnov, bife, manjši servis vozil,
- z odlokom urediti režim za ribiče, ki vozila parkirajo na stezi, za sabo puščajo
odpadke, odganjajo sprehajalce. Na sredini spusta na Savi na Orehovem, ki je bil
narejen za primer požara, so zabetonirali betonske bloke - stojišča. Postavljeno je
bilo vprašanja, če so jih postavili legalno,
- na nadvozu Orehovo izvedba pločnikov ni realizirana,
- kaj je z obnovo ceste Orehovo-Breg, ki je po zaključku izgradnje HE zaradi težkih
tovornjakov ostala močno poškodovana,
- koncesnina se mora uporabljati za ureditve,
- opozori na razpadanje nasipa nasproti Kompolja proti železnici.
Poročevalci so odgovarjali na zastavljena vprašanja in pobude:
Izveden je že bil razpis za koncesijo za čolnišče, pa ni bilo interesentov. Z ribiči je potrebno
najti skupen dogovor o uporabi prostora. Koncesnina je prihodek občinskega proračuna, da
se namensko uporablja je vidno iz številnih ureditev na samem Orehovem. Za pločnik od
mostu čez Savo do HE Boštanj je pripravljen nastavek, pred samo ureditvijo parkirišča ob
elektrarni je potrebno izvesti še določene prometne ureditve. V fazi priprave je projekt za vpis
v uradne evidence, ki bo definiral vse upravljalce na območju HE Boštanj in tudi določil
8

njihove obveznosti. Plovnost Save se je že urejala pred 4-5 leti, vendar zaradi tragične
nesreče na Savi pri HE Blanca ni prišlo do končne realizacije predloga. Smiselno bi bilo, da
Občina Sevnica ponovno prične z aktivnostmi za ureditev plovnosti.
Povzetek zadnjega dela razprave, z odgovori poročevalcev:
Star mirenski most ob izlivu Mirne v Savo je bil zasut. Predlaga se njegov odkop in da se ga
tretira kot kulturni spomenik ter da se uredi okolico. Na Kompolju so se ob graditvi nasipa
pojavile razpoke na cerkvi, porušena je bila tudi zgradba pod spomeniškim varstvom. Svetnik
meni, da bi morali pri gradnji HE bolj spoštovati in varovati kulturno dediščino.
Vse ureditve so bile potrjene v programu infrastrukturnih ureditev, v soglasju z Zavodom za
varstvo kulturne dediščine OE Celje. Za mirenski most se bo na zavodu še enkrat preverila
možnost njegove zaščite.
Krajevna skupnost Blanca je dala določene pisne predloge in pobude o nedokončanih delih
na HE Blanca in HE Krško. Dopis bo kot priloga del zapisnika.
Podan je bil predlog, da naj bi se organiziral skupen posavski projekt ureditev ob vseh
hidroelektrarnah, od HE Vrhovo dolvodno, kjer bi se urejal prometni režim, ureditve brežin,
rekreacijske površineJ
Zastavljeno je bilo vprašanje, kakšen je vpliv dviga nivoja v akumulacijskem bazenu na
črpališča vode v Sevnici in na Blanci.
V območju Stillesa je vodnjak in dve vrtini. Vodnjak je do leta 2009 predstavljal glavni vir za
to območje Sevnice, poleg sta obratovali še obe vrtini, ena kot rezervna. Ko se je nivo vode v
bazenu HE Blanca dvignil, je bilo zaznati tudi dvig vode v tem vodnjaku, ker se le-ta nahaja
50-80 m od same struge. Z dvigom vode se je poslabšala tudi kvaliteta vode, zato je Zavod
za zdravstveno varstvo Komunali Sevnica izvrglo to črpališče kot primerno črpališče za pitno
vodo. Od takrat se uporabljata drugi dve vrtini na isti lokaciji, ki sta globlji in segata v
dolomitno plast in dajeta kvalitetno dolomitno vodo.
Ponovno je bilo opozorjeno na problem vdiranja meteornih vod v kleti v obrtni coni Boštanj v
času visokega vodostaja reke Save ter na slabo varovanje kulturne dediščine. Izpostavljen je
bil primer rimskega mostu pri boštanjski graščini, ki je bil zelo kvalitetno grajen in za čigar
ohranitev so se krajani trudili, a je bil pri gradnji elektrarne podrt.
V obrtni coni Boštanj je nameščenih pet naprav, ki merijo višino podzemne vode in tlak.
Naprave so zaznale, da je gladina vode konstantna, voda na območju cone skoraj neodvisno
od reke Save ali meteornih voda ne niha. Te izsledke je potrdil ZRMK, potrdil jih je tudi
monitoring ZAG-a. Ni znano, kaj vdira v posamezno klet, gre pa za zbir problematik zalednih
voda, meteornih voda in podtalne vode. Znano je, da to ni podtalnica, ker nivo ne raste. V
prihodnjih mesecih bo potrebno skupaj z Občino najti tehnično rešitev.
Župan: Predlaga sprejem sklepov v zvezi z obravnavano tematiko.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s stanjem projektov izgradnje HE Boštanj, HE Blanca in
HE Krško.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet zahteva celovito dokončanje državnega prostorskega načrta za HE
Boštanj, HE Blanca in HE Krško, ki mora biti v celoti usklajeno s sklepi Vlade RS (št.
35000-2/2006-17, z dne 28. 09. 2006) in Odločbami Ministrstva za promet (št. 37525/2008/2-0061315, z dne 21. 03. 2008, 3752-5/2008-5-0061315, z dne 25. 03. 2008, 37525/2008/6-0061315, z dne 25. 03. 2008), ki se navezujejo na ureditve v okviru državnega
prostorskega načrta za HE Blanca.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Koncesionar mora ureditve ob HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško vzdrževati in urejati
v soglasju z lokalno skupnostjo.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da podjetji INFRA d.o.o. in HESS d.o.o. čez dve leti
ponovno seznanita občinski svet s stanjem projektov izgradnje HE Boštanj, HE Blanca
in HE Krško, Posebna komisija za spremljanje izgradnje HE Blanca pa v vmesnem
času poroča občinskemu svetu o svojih aktivnostih.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Poročilo o pripravi predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan; Jože Derganc, Struktura; Gregor Simončič, predsednik
Odbora za varstvo in urejanje okolja:
Povzeto po gradivo je Jože Derganc podal obrazložitev, s poudarkom na nenehnem
spreminjanju in prepočasnem ter neusklajenem sprejemanjem predpisov, tako na področju
urejanja prostora, kot tudi na drugih področjih, z vplivom na prostorsko načrtovanje –
področje varovanja kmetijskih zemljišč, voda kulturne dediščine, narave, okolja. Kljub
strokovno in tehnično bistveno zahtevnejši pripravi prostorskih aktov občin, v primerjavi s
prejšnjimi praksami, je pretežni del zamud rokov v posameznih fazah priprave OPN
povzročenih zaradi zamude pri sprejemanju podzakonskih aktov v fazi osnutka in posledičnih
sprememb na že izdelanih vsebinah akta v fazi osnutka in v fazi predloga. Nezadovoljstvo
javnosti za tako dolgotrajen postopek priprave OPN je tako razumljiv, saj leto in pol po
sprejetju zakona v letu 2007 niso bili sprejeti vsi podzakonski predpisi države. Te okoliščine
so v Občini Sevnica povzročile več kot dve leti zamude do izvedbe javne razgrnitve akta.
Nadalje pa so v letih 2009 in 2010 sledile še zakonske spremembe z novimi zahtevami. Po
vseh pridobljenih soglasjih in mnenjih naj bi OPN sprejemali na oktobrski seji občinskega
sveta.
Odbor za varstvo in urejanje okolja se je seznanil s poročilom in nanj nima pripomb.
*Ob 17.45 odide Drago Krošelj in se ne vrne več.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Jože Derganc, župan, Ivan Orešnik, Roman Perčič.
Povzetek razprave:
Kot glavni problem je bil izpostavljeno nenehno spreminjanje zakonodaje in birokratizacija,
del krivde je tudi na izdelovalcu. Zastavljeno je bilo vprašanje, koliko OPN-jev je že sprejetih
v Sloveniji.
Sprejetih je 35, v postopku pa jih je 200, s tem, da bodo ti sprejeti že šli v popravke, saj v
postopku njihovega sprejemanja niso upoštevali problema razpršene gradnje in zidanic.
Podana je bila pobuda, da se naj potencialnim investitorjem podajo določene smernice ter
mnenje, da je v primerjavi z ostalimi Občinami, komunalni prispevek previsok.
Na eni izmed prihodnjih sej se naj obravnavajo izsledki Urbanistične delavnice Sevnica
2011-2012.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o pripravi Občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Sanacija okolice gradu Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Marko Jesih:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni poziv za predložitev vlog za
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi
razvojne prioritete Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Predmet javnega poziva je izbor operacij,
katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne
prioritete Razvoj Regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Občina
Sevnica bo kandidirala z operacijo Sanacija okolice gradu Sevnica. V skladu s priloženo
investicijsko dokumentacijo želi Občina Sevnica iz Regionalnih razvojnih programov pridobiti
495.000,00 €, kar predstavlja 70,71% delež investicije. Celotna vrednost investicije je
ocenjena na 700.000,00 €. Projekt bo potekal v treh fazah: sanacija brežine na grajskem
pobočju, obnova vrtnarjeve vile in ureditev njene okolice, ureditev grajskega parka in okolice
gradu. Predviden pričetek in konec investicije je v letu 2013.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje ali se razmišlja o kakšnem drugem dostopu na grad ali ureditvi
še kakšnega dodatnega parkirišča, saj je ob raznih prireditvah oteženo srečevanje vozil ter
samo parkiranje.
Podan je bil odgovor, da se v okviru možnosti postavljenih smernic Zavoda za varstvo
kulturne dediščine ureja spodnje parkirišče.
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da bi bilo smiselno v okviru tega razpisa kandirati za
dokončno sanacijo Lutrove kleti.
Sredstva tega razpisa niso namenja za tovrstne sanacije, se ja pa v lanskem letu s sredstvi
Ministrstva za kulturo izvedla restavracija v Lutrovi kleti, ki res ni dokončana, se pa je na ta
način preprečilo nadaljnje propadanje fresk.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program za operacijo Sanacija okolice gradu Sevnica, izdelovalca podjetja Eplan
d.o.o. Novo mesto.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa dal soglasje k morebitnim novelacijam investicijske
dokumentacije za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 10
Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Marko Jesih:
Gre za prijavo na isti razpis kot pri prejšnji točki, tokrat z operacijo Rehabilitacija in izgradnja
vodovodnih sistemov. V skladu s priloženo investicijsko dokumentacijo želi Občina Sevnica
iz Regionalnih razvojnih programov pridobiti 1.125.009,00 €, kar predstavlja 70,83% delež
investicije. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 1.588.248,00 €. Predviden začetek in
konec investicije je v letu 2013. S tem bo rešen problem oskrbe z vodo za 2500 prebivalcev
ter zaključuje projekt oskrbe z vodo na štajerskem delu občine. Rešuje se tudi problem
oskrbe z vodo na Lisci.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Jože Županc in župan.
Povzetek razprave:
Podana je bila pobuda, da se naj tam, kjer se bodo ti projekti izvajali istočasno kot gradnja
optičnega širokopasovnega omrežja, vodi polagajo skupaj.
Sledil je odgovor, da Občina vedno tako izvaja projekte.
Župan: Predlaga potrditev investicijske dokumentacije.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program za operacijo Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov, izdelovalca
podjetja Region d.o.o. Brežice.
Občinski svet je s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa dal soglasje k morebitnim novelacijam investicijske
dokumentacije za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog mnenja o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Blanca
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Gradivo za to točko so svetniki dobili na klop. Svet osnovne šole Blanca je ponovno objavil
razpis za delovno mesto ravnatelja šole, potem ko prejšnji razpis ni uspel po odstopu izbrane
kandidatke od kandidature. Na razpis se je prijavil en kandidat in sicer mag. Vincenc Frece,
stanujoč na naslovu Drobinsko 7, pošta Gorica pri Slivnici. Kandidat se je tudi osebno
predstavil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija predlaga
občinskemu svetu, da poda o kandidatu pozitivno mnenje.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja.

12

SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatu mag. Vincencu Frecetu,
stanujočemu na naslovu Drobinsko 7, pošta Gorica pri Slivnici, za ravnatelja Osnovne
šole Blanca.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Na poziv mandatne komisije so prispeli trije predlogi političnih strank: DeSUS – Jožef
Žnidarič iz Sevnice, SDS – Ana Slapšak Gorinšek ter SLS – Doris Možic Žičkar, obe iz
Boštanja. Komisija je predloge obravnavala ter predlaga občinskemu svetu, da v Svet
zavoda imenuje Ano Slapšak Gorinšek iz Boštanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnico lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu imenoval
Ano Slapšak Gorinšek, stanujočo na naslovu Vrh pri Boštanju 80, pošta Boštanj.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2012
Skupno uvodno obrazložitev k tej in naslednji točki dnevnega reda je podal Zvone Košmerl,
direktor občinske uprave:
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je potrebno dopolniti s sklepom, ki je
nato osnova za razpolaganje z nepremičnim premoženjem.
Podan je predlog za ukinitev statusa javnega dobra v primeru gozdne poti v k.o. Kompolje.
Zemljišča na Čanju, ki jo je Občina leta 2011 dobila v zapuščinskem postopku po domskem
oskrbovancu, pa se bodo prodajala na javni dražbi.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 7 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št. 1957, k.o.
Kompolje ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je odobril prodajo parcel št. 224, 225, 1335, 1337, 1358, 1359, 1361, 1362,
1363, 1364, 1365, 1367/2, *123/2 in *123/3, vse k.o. Žigrski Vrh.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Alojz Zalašček in Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Rado Kostrevc:
- Pri prodaji zemljišč je potrebno razmisliti kako, vsaj na simbolni ravni, privabiti
investitorje tja, kjer je malo zanimanja za nakup zemljišča oziroma se le-to težko
proda.
- V zvezi z nabavo energentov za več javnih zavodov je dodal, da je v lanskem letu
potekal razpis za nabavo energentov (za šole), kjer so lahko občine pridobile 3 %
znižanje vrednosti nabave. Zanima ga, če se razmišlja o možnosti varčevanja
sredstev na ta način.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejemu odgovorov na vprašanja svetnikov, s
pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombami:
Rado Kostrevc:
- Pri prodaji zemljišč je potrebno razmisliti kako, vsaj na simbolni ravni, privabiti
investitorje tja, kjer je malo zanimanja za nakup zemljišča oziroma se le-to
težko proda.
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-

V zvezi z nabavo energentov za več javnih zavodov je dodal, da je v lanskem
letu potekal razpis za nabavo energentov (za šole), kjer so lahko občine
pridobile 3 % znižanje vrednosti nabave. Zanima ga, če se razmišlja o možnosti
varčevanja sredstev na ta način.

Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Zvone Tuhtar:
Upravljalca ceste Sevnica-Breg je potrebno opozoriti na posek grmovja (predvsem v Črnem
potoku) za večjo prometno varnost, saj je preglednost zelo slaba.
Božidar Beci:
Pozove vse zainteresirane in odgovorne, da pomagajo pri vzpostavitvi pogojev za možnost
kandidiranja Tončkovega doma na razne državne razpise za pridobitev finančnih sredstev.
Tomaž Lisec:
1. Po elektronski pošti je bilo pred sejo županu poslano vprašanje in svetnik želi
odgovor.
2. Zanima ga, kdaj bodo v podpis posredovane pogodbe na podlagi razpisa, ki ga je
vodil KŠTM.
3. Kakšne so ambicije Občine Sevnica, da pri sedanji Vladi RS reši vprašanje jedrske
rente?
Alojz Zalašček:
V Občini Sevnica se ambrozija zelo razrašča ob rekah in kanalih, možno jo je uničiti s
primernimi škropivi. Predlaga, da se naj nekaj brezposelnih oseb usposobi za njeno
zatiranje.
Breda Drenek Sotošek:
Pri sanaciji prekopov cest se asfaltna cesta zasipa z zelo grobim peskom, ki pa ob vožnji z
avtomobili pada na vse strani ter tako povzročajo škodo na samih avtomobilih, fasadah in
steklovini. Predlaga, da se ti prekopi prekrijejo z asfaltno prevleko.
Ad 17
Razno
Župan:
- naslednja seja bo predvidoma v prvi polovici septembra,
- povabi na otvoritev novega vrtca v Krmelju, ki bo 22. 06. 2012 ob 17. uri,
- povabi na Koncert godbe Sevnica ob Dnevu državnosti, ki bo 24. 06. 2012 ob 19. uri v
atriju sevniškega gradu,
- pogreb Joška Kovača bo v četrtek, 21. 06. 2012, ob 17. uri,
- 03. 07. 2012 ob 17.30 uri bo obeležitev spomina na nesrečo na reki Savi pri HE Blanca,
- na spletni strani Občine Sevnica je objavljena e-knjiga o arhitekturni delavnici.
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Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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PRILOGA:
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