OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

Številka: 011-0003/2011
Datum: 25. 9. 2012

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 19. 9. 2012, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Irena Dobnik, Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Božidar Groboljšek,
Jože Imperl, Janoš Janc, 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, Jožef Žnidarič, Jože Županc.
Odsotni: Jože Gorišek, Rado Kostrevc, Alojz Zalašček
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 Mirt, vodja splošne službe
- Jelka Tršinar, višja svetovalka župana
Prisotni poročevalci:
- Marko Pirc, vodja energetske svetovalne pisarne Brežice, k. 3. t.d.r.
- Vlasta Fele, ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica, k 4. t.d.r.
- Gusta Mirt, ravnateljica OŠ Krmelj, k 4. t.d.r.
- mag. Vincenc Frece, ravnatelj OŠ Blanca, k 4. t.d.r.
- Marija Brce, ravnateljica OŠ Milana Majcna Šentjanž, k 4. t.d.r.
- Nataša Jaklič, direktorica EPLAN d.o.o., Novo mesto, k 5. t.d.r.
- Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 6. in 7. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Anja Kerin – Dolenjski list, Smilja Radi – Posavski obzornik
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 15. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje
Alenka Mirt: Ob začetku seje je prisotnih 18 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je
občinski svet sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Ob gradivu za današnjo sejo ste prejeli poziv k vlaganju kandidatur za izvolitev
predstavnikov Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve članov državnega
sveta in kandidatur za določitev kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov. Kandidature se posredujejo na priloženih obrazcih najkasneje do petka, 28. 9.
2012.
Župan: Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnavata 7. t.d.r. - Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
in 8. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Ni razprave.
*Pride Drago Krošelj (prisotnih 19)
*Pride Breda Drenek Sotošek (prisotnih 20)
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnavata 7. t.d.r. - Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto
2012 in 8. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko
ulico v Sevnici.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje občinskega sveta, z dne 20.
6. 2012
3. Predstavitev aktivnosti energetske svetovalne pisarne v občini Sevnica
4. Vrtci v občini Sevnica:
a) Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
b) Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju občine Sevnica
5. Potrditev Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa za izgradnjo
Osnovne šole Tržišče
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2012
7. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012 – skrajšani
postopek
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8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v
Sevnici – skrajšani postopek
9. Predlog namere o podelitvi stvarne služnosti z namenom postavitve sončne
elektrarne na strehah objektov v lasti Občine Sevnica
10. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
11. Predlogi sklepov o imenovanjih nadomestnih članov v Nadzornem svetu JP Plinovod
Sevnica ter o imenovanju nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice v Svetu JZ
KŠTM in Svetu Zdravstvenega doma Sevnica
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet javnega zavoda
Osnovna šola Tržišče
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 14. redne seje občinskega sveta,
z dne 20. 6. 2012
Uvodno obrazložitev za potrditev zapisnika poda župan:
Zapisnik 15. redne seje je bil napisan in je sestavni del gradiva današnje seje.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 14. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 6. 2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev za pregled sklepov poda Alenka Mirt:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti ter posredovani ustreznim organom in
službam. Sprejeti akti so bili objavljeni v Uradnem listu. Predloženi so odgovori na vprašanja
in pobude svetnikov.

Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi sklepov 14. redne seje.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 14. redne seje občinskega sveta, z dne 20. 6.
2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predstavitev aktivnosti energetske svetovalne pisarne v občini Sevnica
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu podajo župan, Roman Perčič, Marko Pirc, vodja
energetske svetovalne pisarne:
Energija je vse večji strošek. Vsi se moramo zelo varčno ravnati, k čimer spodbuja s svojimi
sistemskimi ukrepi tudi država. Svetovalno delo na področju energetike je bilo od občine,
mesta Sevnica bolj odmaknjeno, zato je občina stopila v kontakt z Ministrstvom za
gospodarstvo in tehnologijo. V Posavju obstaja ena energetska pisarna, v Brežicah, kjer
delujejo trije svetovalci. V Sevnici je prostor za energetsko pisarno že določen, v pisarni
Komunale. Občina je bila za delovanje energetske pisarne dolžna zagotoviti prostor in
opremo zanjo. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je naročnik projekta energetskega
svetovanja, gradbeni inštitut je delodajalec za zaposlene svetovalce energetskega
svetovanja, ekološki sklad pa zagotavlja sredstva za delovanje energetskega svetovalca.
Sevniška pisarna bo nekako izpostava Brežiške svetovalne pisarne, ki naj bi delovala vsako
drugo sredo v mesecu, z dvema svetovalcema. Stranke se morajo za obisk pisarne
predhodno najaviti na Občini. Namen svetovanja je nudenje brezplačnega, strokovnega in
neodvisnega svetovanja o tehničnih ukrepih, s katerimi se da prihranit na energetskem
področju. Področje svetovanja je široko, od energentov, sanacije stavb, novo gradnje,
ogrevalni sistemi, bivalne navade, investicijski ukrepi, obnovljivi viri. Svetujejo glede
pridobivanja nepovratnih sredstev in drugih subvencij. Svetovalna pisarna organizira tudi
razna predavanja, sodelujejo z izobraževalnimi zavodi.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Gregor Simončič, Jože Imperl, župan
Povzetek razprave:
Izraženo je pozitivno stališče do odprtja energetske pisarne v Sevnici. Občinski svetniki so že
koristili svetovanje in so bili zadovoljni s sodelovanjem z Eko skladom. Na vprašanje ali imajo
svetovalci na voljo tudi toplotne kamere za energetske preglede stavb, svetovalec poda
odgovor, da Inštitut razpolaga s kamerami, sami svetovalci pa tega ne izvajajo v okviru
brezplačnega svetovanja. Kamera je na voljo tudi pri sevniških gasilcih.

Župan: Predlaga sprejem predlaganega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z aktivnostmi energetske svetovalne pisarne v občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Vrtci v občini Sevnica
a) Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
b) Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcih
na območju občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Mojca Sešlar in Janez Kukec, predsednik Odbora za
otroško varstvo in šolstvo:
Sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi normativov in standardov določi ravnatelj v
soglasju z ustanoviteljem zavoda. Število zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki obiskujejo
vrtec, od števila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi veljavnih normativov, od odpiralnega
časa vrtca, od notranje površine vrtca, poseben izračun pa se uporablja za določitev
delavcev v kuhinji. Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica, je pri oblikovanju
oddelkov v vrtcih upoštevan t.i. ''fleksibilni normativ'' plus dva otrok, a le če je to potrebno. V
šolskem letu 2012/2013, bo Vrtec Ciciban Sevnica deloval s 24 oddelki in ga bo obiskovalo
420 otrok. Enota vrtca pri OŠ Krmelj bo deloval s 7 oddelki, obiskovalo ga bo 122 otrok.
Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž bo v novem šolskem letu deloval z dvema oddelkoma,
vrtec bo obiskovalo 31 otrok. Enota vrtca pri OŠ Blanca letos odpira nov oddelek prvega
starostnega obdobja, tako bo v novem šolskem letu vrtec deloval z dvema oddelkoma,
obiskovalo ga bo 33 otrok. Zaradi načina oblikovanja oddelkov in vpisanih otrok v novem
šolskem letu, se v skladu z normativi povečuje število delovnih mest, tako strokovnega kot
tehničnega kadra. V vrtcih, kjer je poslovni čas daljši od standarda za izvajanje dnevnih
programov v vrtcih (6-9 ur), se pred in po izvajanju programa oddelki združujejo glede na
število prisotnih otrok. V tem času je v skladu z normativi potrebno zagotoviti prisotnost
zadostnega števila pomočnic vzgojiteljic, za kar je potrebno odobriti dodatne zaposlitve
pomočnic vzgojiteljic. Ob upoštevanju veljavnih predpisov in racionalne organizacije
oddelkov, so vrtci glede na starostno strukturo oblikovali oddelke prve in druge starostne
skupine ter kombinirane oddelke.
Glede na novo oblikovane oddelke za šolsko leto 2012/2013 se spreminja tudi cena
programov, ker ima št. oddelkov, vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih bistveni vpliv na
ceno. Velik vpliv ima tudi izobrazbena struktura in starost kadra. Izhodišča za izračun plač,
materialnih stroškov in ceno živil so bila za vse vrtce enaka. V primerjavi s preteklim letom se
cene programov v vseh vrtcih v občini Sevnica znižajo.
Kot element za oblikovanje cen se upoštevajo stroški dela, ki znašajo cca 80%, stroški
materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Po zakonu v ceni programa ni sredstev za
investicijsko vzdrževanje in investicije, odpravnin presežnim delavcem, sredstev za delo
sindikalnih zaupnikov, zaposlitve delavcev, ki presegajo predpisane normative, sredstev za
obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, stroškov sodnih postopkov,
poravnav odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, sredstev za nadomeščanje vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojiteljev v primeru bolezni do 30 dni. Stroške, ki niso v cenah programov,
vrtcem krije občina ustanoviteljica iz svojega proračuna. Iz tabel je razvidno, da so se cene
znižale približno od 3 do 15%. Upoštevan je bil enoten predlog za ceno živila na dan na
otroka, in sicer 1,80 EUR ter za didaktičen material. V predlogu sklepa je predlagano, da
lahko starši enkrat letno uveljavijo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30
in največ 60 koledarskih dni ter da lahko uveljavijo začasen izpis otroka v primeru bolezni
nad 15 strnjenih delovnih dni. V obeh primerih starši plačajo 25% z odločbo določenega jim
mesečnega prispevka za program, v katerega je otrok vključen. Starši, ki imajo v vrtec hkrati
vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se
ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna, kar je posledica ZUJF.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS), ki se je začel uporabljati 1.1.2012, je
dosedanje postopke določitve znižanega plačila za vrtec iz občin prenesel na centre za
socialno delo. Za določitev znižanega plačila vrtca, ki starše razvršča v dohodkovne razrede,
se uporablja 24. člen ZUJPS. ZUJPS je poleg nove lestvice prinesel tudi drugačno
vrednotenje dohodkov družin (prehod iz bruto v neto) in zajemanje premoženja in drugih
finančnih virov. Te spremembe so privedle do večjega odstotka plačila vzgojno varstvenih
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storitev na starše, in sicer od 25 do 40%. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več
otrok, plačajo za mlajšega 30% plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca. Za
vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. Natančen izračun posameznih
elementov predlaganih novih cen je v predlogih cen, ki so jih pripravili Sevniški vrtci.
Odbor za otroško varstvo in šolstvo je predloge obravnaval in jih predlaga občinskemu svetu
v sprejem.

Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem naslednjih sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ciciban Sevnica,
v enoti vrtca pri Osnovni šoli Krmelj, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna
Šentjanž ter v enoti vrtca pri Osnovni šoli Blanca.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Potrditev Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa
za izgradnjo Osnovne šole Tržišče
Uvodno obrazložitev so podali župan, Mojca Sešlar, Nataša Jaklič, direktorica Eplan d.o.o.
Novo mesto in Janez Kukec, predsednik Odbora za otroško varstvo in šolstvo:
Občina Sevnica več let sledi cilju, da zagotovi primerne prostore za predšolsko varstvo in
šolsko vzgojo v občini Sevnica. Za izgradnjo osnovne šole v Tržišču je Občina Sevnica
izvedla arhitekturni natečaj, pridobila gradbeno dovoljenje leta 2010, se prijavila na razpis
ministrstva za šolstvo, pridobila sklep o sofinanciranju tega projekta, za pridobitev
sofinancerske pogodbe potrebujemo še potrjeno predinvesticijsko zasnovo in investicijski
program. Po sklepu ministrstva je predvideno sofinanciranje investicije štiri leta, od 2013 do
2016. Predinvesticijska zasnova in investicijski program vsebujeta analizo sedanjega stanja
na šoli, podatke o novi šoli, razloge za izvedbo investicije, oceno vrednosti projekta, načrta
financiranja v stalnih in tekočih cenah ter dinamiko izvedbe in financiranja investicije.
Sedanje stanje prikazuje delovanje osnovne šole na treh lokacijah, v stari šoli, montažnem
objektu in bivšem učiteljskem stanovanjskem bloku, ki so neprimerni za potek pouka. Učenci
se morajo seliti iz ene lokacije na drugo, po prometno dokaj nevarni poti. Šoli manjkajo
učilnice, kabineti, knjižnica je premajhna, ni garderob, manjkajo pisarne, prostori zbornice in
kuhinje so premajhni. Šola ima le 44,7% površin glede na zahteve po normativih. Nova šola
naj bi se gradila na mestu obstoječega montažnega objekta, ki bo obsegal šolske prostore z
devetimi oddelki, knjižnico, tehnične prostore, prostore za upravo šole, jedilnico in
večnamenski prostor ter telovadnico z garderobami in tribunami. Objekt pri telovadnici bo
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deloma podkleten, trakt z učilnicami in drugimi prostori pa bo dvoetažen. Po projektu PGD
znaša površina nove šole 3.531 m², ki presegajo normativne površine po sklepu ministrstva
in ki obsegajo 2.600 m². Presežek je posledica velikosti spremljajočih prostorov, komunikacij
in tehničnih površin ter telovadnice. Ocenjena vrednost investicije znaša 6.067.014 EUR.
Predvideva se,da se bo investicija financirala iz sredstev ministrstva za izobraževanje v višini
1.767.933 EUR, kar znaša 27,8% celotnih stroškov. Občina predvideva pridobiti tudi zasebne
vire. Gradnja šole naj bi potekala od julija 2013 do avgusta 2015. Občina pričakuje, da bo
objekt zgradila z nižjimi sredstvi, kot so definirane v dokumentaciji, glede na trenutno stanje
na trgu.
Odbor za otroško varstvo in šolstvo je oba dokumenta obravnaval in ju posreduje
občinskemu svetu v sprejem.

Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil Predinvesticijsko zasnovo in Investicijski program za
izgradnjo Osnovne šole Tržišče, izdelovalca podjetja EPLAN d.o.o. Novo mesto.
Občinski svet Občine Sevnica je s potrditvijo navedene investicijske dokumentacije,
potrdil tudi morebitne novelacije investicijske dokumentacije za potrebe ministrstva.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2012
Uvodno obrazložitev so podali župan, Zvone Košmerl, direktor občinske uprave, mag. Vlasta
Marn, Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica in Ivan Orešnik,
predsednik Odbora za finance:
Polletno poročilo je bilo pripravljeno skladno z zakonom in vsem članom občinskega sveta
posredovano v predpisanem roku. V poročilu so obrazložena vsa odstopanja realizacije, ki
so nižja od 45% oziroma višja od 55%. Polletno poročilo nikoli ni realizirano v višini 50%
sprejetega proračuna, saj se investicijski projekti ne izvajajo po dvanajstinah. Ocenjujemo,
da je občinski proračun v prvem polletju leta 2012 izpolnjeval svoje naloge. Izvajane so bile
vse zakonske naloge, kot tudi opravljene priprave na investicije ter pričetek izvajanja le-teh.
Danes je stanje proračuna bistveno drugačno od polletja, saj se investicije intenzivno
nadaljujejo. Proračun je likviden in poravnavajo se vse obveznosti. V prvem polletju je
Občina za zalaganje državnega denarja za poplačilo celotnih investicij Vrtca Krmelj,
Remedisanus najemala likvidnostne kredite, ki pa so že poravnani, saj smo prejeli državna
sredstva, čeprav z zamiki.
Nadzori odbor Občine Sevnica je pri pregledu polletnega poročila opozoril na realizacijo in
obrazložitve krajevnih skupnosti, ki jih morajo le-ti podati. Nadzorni odbor in odbor za finance
polletno poročilo občinskemu svetu posredujeta v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem polletnega poročila.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem
polletju leta 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
– skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, Zvone Košmerl, direktor občinske uprave, mag. Vlasta
Marn, Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, Ivan Orešnik,
predsednik Odbora za finance, Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za zdravstveno varstvo in
socialo, Tomaž Lisec, predsednik Odbora za šport, Breda Drenek Sotošek, predsednica
Odbora za kulturo, Janez Kukec, predsednik Odbora za otroško varstvo in šolstvo, Drago
Krošelj, predsednik Odbora za gospodarstvo, Božidar Beci, predsednik Odbora za
kmetijstvo, Jože Imperl, po pooblastilu predsednika Odbora za komunalno dejavnost in
infrastrukturo, Janez Podlesnik, predsednik Odbora za vodooskrbo in kanalizacijo in Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo
in urejanje okolja:
Rebalans B spremlja aktivnosti na proračunu, da se le-ta izvaja v zakonskih okvirih, zato sta
k rebalansu B predlagana s strani občinske uprave tudi dva amandmaja. Velik vpliv na
izvajanje proračuna ima zakon za uravnoteženje javnih financ, tako na odhodkovni strani in
prihodkovni strani, saj Občina prejme 122.000 EUR manj sredstev za delovanje. Vnesene so
tudi uskladitve na projektih. Dodana sta dva projekta, za katere smo prejeli vire. Prvi je iz
naslova odškodnin pri urejanju vodovodov ter sponzorsko donatorski vir za rastlinsko čistilno
napravo na Lisci. Sicer pa rebalans B nima večjih sprememb glede na sprejeti proračun za
leto 2012. Vsi projekti so v teku, ne glede na probleme pri čistilni napravi Orehovo s
ponovnim izborom izvajalca, ravno tako pri izboru izvajalca za čistilno napravo Dolnje
Brezovo, katere dokumentacijo pripravlja Infra. Rebalans B je izvedljiv in pričakujemo, da bo
zaključni račun velik približek temu rebalansu.
Nadzorni odbor Občine Sevnica, odbor za finance ter druga delovna telesa občinskega sveta
rebalans B občinskemu svetu posredujejo v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rok Petančič, Ivan Orešnik, Jožef Roštohar, Dušan Močnik, Andrej
Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, mag. Vlasta Marn, Zvone Košmerl,
direktor občinske uprave in župan:
Povzetek razprave:
Opozori se na obveznost, da krajevne skupnosti napišejo analitične, smiselne, natančne
obrazložitve pri predlaganih spremembah rebalansa. Župan poda odgovor, da se pri
delovanju krajevnih skupnosti uvaja poenotenje, zagotavlja strokovna pomoč s strani
občinske uprave, a kljub temu je predsednik krajevne skupnosti tisti, ki pozna vsebino
finančnega načrta in njegovo izvajanje, tako da je on tisti, ki lahko poda analitično, smiselno
obrazložitev, tako proračuna, rebalansa kot polletnega poročila. Predsednik krajevne
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skupnosti je tisti, ki mora zagotavljati zakonito in transparentno delovanje krajevne skupnosti.
S strani svetnika je podano pojasnilo, da je delovanje krajevnih skupnostih posebno, da
prihaja do specifičnih prihodkov ter tako tudi odhodkov, ki pogosto niso predvideni, ravno
tako pa so predsedniki krajevnih skupnosti volonterji, ki potrebujejo strokovno pomoč.
Na vprašanje kako se vodi odgovornost predsednikov krajevnih skupnosti, ki sploh ne
razpolagajo z denarjem, župan poda odgovor, da ima predsednik krajevne skupnosti na
razpolago sredstva po razrezu določenim s pravilnikom in s finančnim načrtom odloča o
razrezu ter porabi teh sredstev. Krajevna skupnost sama naroča storitve in material,
knjigovodja le poknjiži in plača s strani predsednika krajevne skupnosti potrjene račune.
Podan je predlog, da se proračun v tiskani obliki ne predstavlja v treh različicah, predvsem
zaradi racionalizacije. Podan je odgovor, da je Občina že uvedla določeno racionalizacijo
glede tiskanja in kopiranja tako obsežnega gradiva, saj je gradivo za medije in druge zavode
na vpogled zagotovljen na spletu. Dodatna racionalizacija je seveda še mogoča, vendar
marsikateri svetnik raje vpogleda v pisno verzijo gradiva, kot v elektronsko. Proračun je res
zapisan v različnih verzijah, vendar tisti, ki je najbolj pregleden, ni v obliki, ki je predpisan z
zakonom.
Odgovor na vprašanje glede stroška tokovine in pogodbe glede plačevanja dobaviteljem za
javno razsvetljavo ter morebitne zamenjave dobavitelja zaradi različnih ponudnikov, bo
posredovano pisno v naslednjem gradivu.
Na vprašanje glede zapletov s Cerodom in krško sortirnico odpadkov in ali bodo občani kaj
ceneje plačevali odvoz odpadkov, župan poda pojasnitev, da trenutno poteka testno
odvažanje odpadkov v Krško in občani ne bodo občutili podražitev. Večjih prihrankov pa v
tem trenutku ni pričakovati.
*Pride Tomaž Lisec (ob 17:05) (prisotnih 22)
Župan: Predlaga sprejem predlaganega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012, s
sledečima amandmajema:
1. v odloku se v posebnem delu povečajo sredstva na proračunski postavki
»15411 – Gradnja kanalizacij in ČN« kjer se doda konto 420402 »sekundarna
kanalizacija v Sevnici in Boštanju – elektro priključki« v znesku 2.576 EUR, za
uravnoteženje amandmaja pa se za enak znesek zmanjšajo sredstva na
proračunski postavki »13407- Študije na področju cestne infrastrukture« na
kontu 420804 »projekti LC in ostalo«.
2. v odloku se v posebnem delu povečajo sredstva na proračunski postavki
»13420 – Gradnja državnih cest« kjer se doda konto 420402 »R3 – cesta skozi
mesto Sevnica III. faza« v znesku 28.817 EUR, za uravnoteženje amandmaja pa
se za enak znesek zmanjšajo sredstva na proračunski postavki »13407- Študije
na področju cestne infrastrukture« na kontu 420804 »projekti LC in ostalo«.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v
Sevnici – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
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V skladu z zakonodajo je potrebno za vsak OPPN sprejeti poseben program komunalnega
opremljanja. V tem primeru je ugotovljeno, da so voda, kanalizacija in cesta že zgrajeni ter
da posebnega programa opremljanja ni potrebno sprejeti. Podatki za obračun komunalnega
prispevka se lahko pridobijo iz programa opremljanja, ki je bil sprejet za celotno območje
občine Sevnica iz leta 2007.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko
ulico v Sevnici.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog namere o podelitvi stvarne služnosti z namenom postavitve sončne elektrarne
na strehah objektov v lasti Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Mirt:
Gradnja sončnih elektrarn na strehah je v zadnjem obdobju zelo pogosta. Občina Sevnica je
lastnik kar nekaj streh, ki so primerne za namestitev sončnih elektrarn. Marsikatera od streh
pa ni v stanju, da se nanjo postavi sončna elektrarna. Ocenjujemo, da je nadomestilo, ki bi
ga investitor plačal občini v enkratnem znesku enako ceni same sanacije streh. Za postavitev
sončne elektrarne je predpisan postopek v zakonu in uredbi o stvarnem premoženju. Po
objavi namere oziroma razpisa za podelitev stvarne služnosti bo Občina izbrala ponudnika
po kriteriju najvišjega ponujenega zneska nadomestila. Istočasno bo potekal postopek izbora
izvajalca za sanacijo streh, kar pomeni, da lahko isti ponudnik izvede sanacijo strehe in
postavitev sončne elektrarne, kar pomeni, da se storitev dejansko lahko pobota.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Ivan Orešnik, Jože Imperl, Štefan Teraž in župan
Povzetek razprave:
Namera je pozitivna, vendar mogoče nekoliko pozna. Na vprašanje, ali je že izkazan kakšen
interes na trgu in ali potekajo pogovori s ponudniki, saj so pogoji zelo zahtevni, župan
odgovori, da je na trgu izkazan interes ter da se Občina pogovarja z večimi ponudniki. Z
namero se želi pridobit najugodnejšega ponudnika za Občino.
Na pomislek glede ostrih pogojev v služnostnih pogodbah, ki naj ne bi bili ustrezni s
podjetjem Gratel, župan pojasni, da je podjetje Gratel na podlagi služnostne pogodbe Občini
Sevnica moral plačati ustrezno odškodnino za služnost.
Izpostavi se vprašanje postavitve sončnih elektrarn na kmetijskih zemljiščih, saj je trenutno v
občini Sevnica to nemogoče. Morebiti bi se razmislilo o dvonamenski rabi zemljišča. Podan
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je tudi pomislek, da je izgradnja elektrarn na kmetijskih zemljišč čedalje večje breme, saj
nekatere države že prepovedujejo izgradnjo le-teh, zato zadržek Občine ni tako neustrezen.
Na vprašanje ali velja predlagana namera zgolj za dvanajst objektov navedenih v gradivu ali
tudi za ostale objekte v lasti Občine Sevnica, župan odgovori, da navedeni sklep velja le za
navedene objekte, se pa ta namera lahko razširi z novi sklepom.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel namero o ustanovitvi stvarne služnosti z namenom postavitve
oziroma izgradnje sončne elektrarne na strehah objektov v lasti Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda Zdravstveni dom Sevnica je objavil razpis za direktorja, direktorico javnega
zavoda, na katerega sta se prijavila dva kandidata. Izbor kandidata je opravil svet zavoda, na
katerega poda ustanovitelj zgolj soglasje. Izbrana kandidatka se je predstavila na Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija je zadovoljna z dosedanjim delom zavoda ter z vizijo kandidatke za prihodnje
mandatno obdobje, zato predlaga občinskemu svetu, da naj se poda soglasje k imenovanju
Vladimire Tomšič za direktorico zavoda Zdravstveni dom Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Božidar Groboljšek in župan
Povzetek razprave:
Zdravstveni dom je v zadnjih letih pridobil kar nekaj novih programov v korist naših občanov,
da jim ni potrebno iskati storitev v drugih institucijah, izvaja pa tudi energetsko sanacijo
objektov tako v Sevnici kot v Krmelju. Potrebno je širiti zagotavljanje storitve nujne
medicinske pomoči v Sevnici, saj ni zagotovljenega zadostnega denarja za njeno izvajanje.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega soglasja.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Vladimire Tomšič, univerzitetne
diplomirane organizatorke, stanujoče na naslovu Florjanska ulica 44c, pošta Sevnica,
za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 11
Predlogi sklepov o imenovanjih nadomestnih članov v Nadzornem svetu JP Plinovod
Sevnica ter o imenovanju nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice v Svetu JZ
KŠTM in Svetu Zdravstvenega doma Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Joško Kovač je v mesecu juniju letošnjega leta umrl in sprejeti so bili ugotovitveni sklepi o
prenehanju članstva v svetih zavodov in javnega podjetja. Potrebno je imenovanje
nadomestnih članov zaradi nemotenega delovanja teh svetov, zato je bila pozvana
slovenska ljudska stranka, kot predlagateljica Joška Kovača, da predloži nove predloge
kandidatov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v
Nadzorni svet Plinovoda Sevnica kot nadomestna člana imenuje Jurija Špitalarja in Sabino
Gabrič, oba iz Sevnice. Slednja nadomesti bivšo delavko Plinovoda, ki je predstavnica
zaposlenih v nadzornem svetu. V Svet KŠTM komisija predlaga imenovanje Vincenca Kneza
iz Šmarčne, v Svet Zdravstvenega doma Sevnica pa naj se imenuje Frančiško Zemljak iz
Sevnice.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Zvonko Tuhtar in župan
Povzetek razprave:
Pri Nadzornem svetu Plinovod Sevnica naj se preveri pogoj, da so štirje imenovani
uporabniki plinovoda Sevnica, sicer naj se ustrezno spremeni ustanovitvene akte.
Župan: Predlaga sprejem naslednjih sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestna člana Nadzornega sveta JP Plinovod Sevnica
imenoval Jurija Špitalarja, stanujočega na naslovu Podgorica 22, pošta Sevnica ter
Sabino Gabrič, stanujočo na naslovu Orehovo 38a, pošta Sevnica, kot delavko
podjetja.
Občinski svet je za nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
imenoval Vincenca Kneza, stanujočega na naslovu Šmarčna 17, pošta Boštanj.
Občinski svet je za nadomestno predstavnico ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu
javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica imenoval Frančiško Zemljak, stanujočo na
naslovu Ribniki 26, pošta Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet javnega zavoda
Osnovna šola Tržišče
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
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Svet javnega zavoda Osnovne šole Tržišče je bil imenovan leta 2008 in mu v letošnjem letu
poteče mandat, zato je bilo potrebno izvesti vse postopke za imenovanje novega sveta.
Občinski svet imenuje tri predstavnike. K predlaganju kandidatov so bile pozvane vse
politične stranke, izbor je opravila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija predlaga, da občinski svet v Svet Osnovne šole Tržišče kot predstavnike
ustanoviteljice imenuje Petra Jamška iz Malkovca, Vincenca Sitarja iz Zgornjih Vodal in Mira
Junteza iz Škovca.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Osnovna šola Tržišče imenoval:
• Petra Jamška, Malkovec 16, Tržišče,
• Vincenca Sitarja, Zgornje Vodale 7, Tržišče,
• Mira Junteza, Škovec 1, Tržišče.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je prva osnova za gospodarjenje
Občine Sevnica s premoženjem. Da bodo vsi postopki razpolaganja Občine zakoniti, je
potrebno letni načrt dopolniti, temu pa sledijo posamični načrti razpolaganja.
Župan: Odpre razpravo.

Župan: Predlaga sprejem naslednjega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 8 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
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Pri tej točki gre za prikaz posamičnih postopkov. V dveh primerih je potrebno ukinit status
javnega dobra, da se lahko ustrezno zamenja in uredi lastniško stanje zemljišč ter da se
ustrezno zemljišče proda, saj le-to ni več potrebno kot javno dobro. V nadaljevanju gre za
prodajo zemljišč, prvega je Občina Sevnica pridobila v postopku dedovanja, v drugem
primeru se interesentu zagotovi možnost zaokrožitve funkcionalnega zemljišča.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem naslednjega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št. 2673/13,
k.o. Studenec ter parcelo št. 986/5, k.o. Brezovo in odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je odobril prodajo parcel št. 995/1, 995/2 in 1250/14, vse k.o. Goveji Dol
ter parcel št. 924/4, 924/3, 925/1, 923, 921/2, 1138/8, 995/1, 995/2 in 1250/14, vse k.o.
Cerovec.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Uvodno obrazložitev je podal župan:
V gradivu so podani odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi podajo svoje mnenje:
Gregor Simončič: Pri odgovoru glede zatiranja ambrozije je presenečen, da so na Komunali
Sevnica zaposleni ljudje, ki naj bi skrbeli tudi za to zadevo. Zatiranja ambrozije na terenu ni
zaznati. Predlaga, da krajevne skupnosti pripravijo seznam območij, kjer se ambrozija
nahaja, da se v naslednji sezoni sistematično pristopi k zatiranju le-te. Predvsem so večje
lokacije ob Savi, raste pa tudi na lokacijah, kamor so razvozili zemljo ob izgradnji
hidroelektrarn.
Župan poda kratek odgovor: Občina je s Komunalo za zatiranje ambrozije poskrbela na
javnih površinah, zatiranje ambrozije na zasebnih površinah ni mogoče.
Božidar Beci: Zahvali se za zelo obširen odgovor glede Lisce in Tončkovega doma. Občina
Sevnica k sodelovanju zelo aktivno pristopa na področju komunalne opremljenosti, kot izhaja
iz podpisane pogodbe.
Breda Drenek Sotošek: Ni zadovoljna z odgovorom, papir prenese vse, ljudje pač ne.
Nedopustno je, da po treh mesecih, od kar je podala vprašanje, da cesta v izmeri 0,5 m x 2
m še vedno ni sanirana. Na cestah so velike luknje. Posledica so tudi poškodbe avtomobilov.
Narejena je tudi velika škoda na fasadi objekta z naslovom Drožanjska cesta 63, ki je bila
pred kratkim nova.
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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:
Gregor Simončič: Predlaga, da krajevne skupnosti pripravijo seznam območij, kjer se
ambrozija nahaja, da se v naslednji sezoni sistematično pristopi k zatiranju le-te.
Božidar Beci: Zahvali se za zelo obširen odgovor glede Lisce in Tončkovega doma.
Občina Sevnica k sodelovanju zelo aktivno pristopa na področju komunalne
opremljenosti, kot izhaja iz podpisane pogodbe.
Breda Drenek Sotošek: Ni zadovoljna z odgovorom, papir prenese vse, ljudje pač ne.
Nedopustno je, da po treh mesecih, od kar je podala vprašanje, da cesta v izmeri 0,5 m
x 2 m še vedno ni sanirana. Na cestah so velike luknje. Posledica so tudi poškodbe
avtomobilov. Narejena je tudi velika škoda na fasadi objekta z naslovom Drožanjska
cesta 63, ki je bila pred kratkim nova.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jožef Roštohar:
• Zahvali se, da se je uredilo križišče pri Grilcu v Selcah, ki se je danes tudi asfaltiralo.
Poda pobudo po preplastitvi regionalne cesta Blanca - Brezovo po izgradnji savskih
elektrarn, da se investicija vnese v državni plan. Predlaga tudi sanacijo ceste Radejsmer žaga ter del ceste Poklek – Selce, ki so močno poškodovane z izgradnjo optike.
Tomaž Lisec:
• Zanima ga, čeprav je že podal vprašanje, kako je s čiščenjem naplavin iz
akumulacijskih bazenov hidroelektrarn. Po naraslih vodah se naplavine odnašajo
doljvodno. Predlaga, da bi se pobrali z zaščitno mrežo.
• Zanima ga, ali obstaja nov način pisanja zapisnikov, predvsem glede razprave, ko so
razpravljavci najprej navedeni, sledi pa razprava v celoti. Poslovnik je bil sprejet že
pred časom in je po njegovem sprejetju veljal nekaj časa še star način pisanja.
• Prejšnji teden je bilo iz Tanina opaziti gost dimni izpust, ki je imel neprijeten vonj.
Občina v tej zadevi res nima nobenih pristojnosti. Inšpekcije se pred izvedbo nadzora
najavijo, tako da nadzori nimajo pravega učinka. Ali lahko Občina pridobi kakšne
rezultate analiz, saj gre za naše okolje, pa tudi delavci morajo imeti zagotovljeno
zdravo delovno okolje.
• V poslovni coni v Boštanju pri HE želi eden od investitorjev čim hitreje odpreti svojo
delavnico, vendar naj bi obstojal problem na vodovodnem omrežju. Predlaga, da naj
Občina s pomočjo Komunale in investitorja zadevo čim hitreje reši, da odpremo nova
delovna mesta.
Dušan Močnik:
• Moti ga neusklajenost del označevanja prehodov za pešce na državnih in občinskih
cestah. Na občinskih cestah so bile označbe izvedene, na državnih cestah pa naj bi
uvajali nove materiale za barvanje, še vedno pa ne vedo, koliko prehodov bo
označeno na novo. Predlaga, da se ustreznim organom posreduje kritika in zahteva
čimprejšnjo označitev prehodov za pešce, saj otroci potrebujejo varno pot v šolo.
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Poda predlog, da naj Komunala pogosteje prazni ekološke otoke. Predlaga tudi
spremembo sistema odlaganja ločenih frakcij, saj za invalide niso ustrezni niti
kontejnerji niti dostop do njih.

Župan: Predlaga, da se na Občino dostavi slikovni material.
Breda Drenek Sotošek:
• Kdo je lastnik zemljišča nad bivšo klavnico, gre za območje bivšega sadovnjaka?
Ivan Orešnik:
• Zanima ga, koliko je podjetje Gratel plačalo odškodnine Občini Sevnica, saj tega
podatka ni nikjer zasledil ter kaj namerava to podjetje s temi vodi storiti, ali jih bodo
prodali?
• Ob izvedbi investicije ureditve nove ceste v staro mestno jedro so bili izkopani granitni
robniki. Kje se le ti nahajajo, saj so bili zelo kvalitetni?
Jožef Žnidarič:
• Dopolni pobudo Tomaža Lisca glede izpustov iz Sevniških tovarn, pokaže sliko
izpusta iz tovarne Kopitarna.
Stanislav Erman:
• Zanima ga ureditev ceste Krmelj – Šentjanž, saj je postala zelo zaraščena s
stranskimi vejami iz dreves. Predlaga posek le-teh pred zimo.
Rok Petančič:
• Ima pobudo oziroma vprašanje glede upravljanja stanovanj v večstanovanjskih
objektih. Stroški se večajo. Zanima ga, ali je Občina naredila kaj v zvezi
racionalizacije stroškov upravljanja stanovanj. Poda pobudo, da se izvajalca
energetskega svetovanja pozove, da opravi predstavitev za vse stanovalce,
predvsem glede stroškov ogrevanja.
Župan: Ali Občina poda pobudo le za svoja stanovanja, cca 140 stanovanj, ki jih oddaja v
najem ali bo Občina lastnike stanovanj, ki imajo neposreden odnos z upravljavcem
stanovanj, povprašal v njihovem imenu njihovega upravljavca.
Rok Petančič:
• Predlaga, da poda občina pobudo za vsa stanovanja.
• Ima ponovno pobudo glede vzdrževanja javne razsvetljave. Čez poletje del javne
razsvetljave med Drožanjsko cesto in Naseljem heroja Maroka ni delovalo in trajalo je
več kot dva meseca, da je koncesionar napako odpravil. Vse kaže na to, da ni
pravega mehanizma, da se koncesionarja obvesti o napaki in da slednji napako
odpravi. Predlaga, da se zadeva sistemsko reši.
Maksimilijan Redenšek:
• Pohvali občinsko upravo za izvedbo vseh investicij v Boštanju, še posebej da so
opravljene v rokih.
Ad 17
Razno
Župan:
- naslednja seja bo predvidoma 17. oktobra 2012
- povabi na proslavo na Okroglicah v spomin padlim partizanskim kurirjem 23.09. ob 10. uri
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-

povabi na slovesnost ob 150 letnici železniške proge Zidani Most – Zagreb - Sisak,
postanek slavnostnega vlaka bo Sevnici dne 13.10. od 8.41 uri do 9.05

Seja je bila zaključena ob 18. 00 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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