OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

Številka: 011-0003/2012
Datum: 26. 10. 2012

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 17. 10. 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, Jože
Imperl, Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Dušan
Močnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef
Roštohar, Gregor Simončič, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček,
Jožef Žnidarič, Jože Županc.
Odsoten: Božidar Groboljšek.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Šintler, vodja splošne službe
- Dušan Markošek, občinski urbranist
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, svetovalka splošne službe
Prisotni poročevalci:
- Vesna Povše in Suzana Kovačič, sodelavki Centra za socialno delo Sevnica, k 3. t.d.r.
- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., k 4. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 16. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 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
obravnava 4. t.d.r. – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju.
Na klop je bila dana seznanitev z vsebino naslednje korespondenčne seje občinskega sveta.
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
obravnava 4. t.d.r. – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje občinskega sveta, z dne 19.
09. 2012
3. Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja
med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju – skrajšani postopek
5. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2012
7. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo
20. volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana
Državnega sveta RS
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje občinskega sveta, z dne
19. 09. 2012
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
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SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 15. redne seje občinskega sveta z dne,
19. 09. 2012.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
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 akti so bili objavljeni v Uradnem listu RS. Predloženi so odgovori na
zastavljena vprašanja in pobude svetnikov.
*Pride Janez Podlesnik (prisotnih 21).
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 22).
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 15. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 15. redne seje občinskega sveta
z dne, 19. 09. 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog sklepa o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
za leto 2012
Uvodno obrazložitev so podali: Mojca Sešlar, župan in Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za
zdravstveno varstvo in socialo:
Storitev izvaja 6 oskrbovalk ter 4 osebe vključene v program javnih del. Glede na
spremembe določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
vpliva na povišanje cene storitve zmanjšanje efektivnih ur na oskrbovalko (iz 120 na
povprečno 110 efektivnih ur na mesec) in posledično povečanje števila zaposlenih. V ceno
storitve je vključen tudi strošek vzdrževanja štirih osebnih službenih vozil, ki je bil do sedaj
strošek Občine. Nova ekonomska cena storitve znaša 23,22 EUR in je za 3,02 EUR višja od
trenutno veljavne.
Center za socialno delo Sevnica je pripravil štiri različne predloge višine subvencije občine:
1. subvencija občine znaša zakonsko obvezo, to je 50 %, cena za uporabnika znaša
10,70 EUR,
2. subvencija občine znaša 66 %, cena za uporabnika znaša 7,26 EUR.
3. subvencija občine znaša 78,95 %, cena za uporabnika znaša 4,50 EUR,
4. subvencija občine znaša 80,45 %, cena za uporabnika ostane nespremenjena in
znaša 4,18 EUR.
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo je razpravljal o Predlogu cene storitve pomoč družini
na domu za leto 2012 in o višini subvencioniranja cene storitve iz proračuna Občine Sevnica
in sprejel stališče, da sprejme 3. predlog, kar pomeni, da cena za uporabnika znaša 4,50
EUR na efektivno uro, razliko v višini 18,72 EUR na efektivno uro (78,95%) pa s subvencijo
pokrije Občina Sevnica iz proračuna.
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Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Tomaž Lisec, župan, Vesna Povše-CSD, Jože Imperl, Rok Petančič.
*Pride Jožef Roštohar (prisotnih 23).
*Pride Štefan Teraž (prisotnih 24).
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da bi se pri plačevanju storitve uvedli plačilni razredi (tako kot je to pri
plačilu vključenosti otrok v vrtcu), ki bi bili vezani na prihodke uporabnikov storitve, tako da bi
bili socialno najšibkejši lahko tudi opravičeni plačila.
Predstavnica centra za socialno delo je pojasnila, da je možnost oprostitve plačila možna
tudi že sedaj, a se zelo malo uporabnikov odloči za to možnost, ker se v primeru
posedovanja nepremičnine Občina Sevnica vključi v postopek dedovanja.
Podano je bilo tudi mnenje, da bi bilo smiselno poiskati možnost sofinanciranja izvajanja
storitve s sredstvi iz evropskih razpisov.
Vsi razpravljavci so se strinjali s predlaganim predlogom sklepa – da subvencija občine
znaša 78,95 %, cena za uporabnika pa bi tako bila 4,50 EUR.
Župan je zaključil, da bo predlog o uvedbi plačnih razredov za uporabnike storitve preučen in
bo posredovan Vladi RS preko Skupnosti občin Slovenije. O dogajanjih na tem področju bo
občinski svet tudi obveščen.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa o ceni storitve pomoč družini na domu za leto
2012.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za
leto 2012.
Cena celotne storitve zanaša 23,22 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena
storitve za uporabnika znaša 4,50 EUR/uro, subvencija Občine Sevnica pa 78,95 %
cene storitve.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja
med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Dušan Markošek, Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA
d.o.o. in Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja:
Pobudnik priprave OPPN-ja je Dimnikarstvo Jelančić, Ana Jelančić s.p., Sevnica, ki je v letu
2011 s pobudo na Občino Sevnica pričel s postopkom priprave OPPN, katerega cilj in namen
je zagotoviti pogoje za gradnjo štirih enostanovanjskih objektov s pomožnimi objekti in s
pripadajočo komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo. Površina območja urejanja z
OPPN znaša 4.225,00 m². Za obravnavano območje je v veljavi Odlok o OPPN za gradnjo
večstanovanjskih objektov v Šmarju, s katerim je predvidena gradnja štirih večstanovanjskih
objektov, v vsakem objektu pa je predvidena ureditev do 6 stanovanjskih enot. Zaradi
gospodarske krize načrtovana gradnja ni realizirana, na trgu pa je povpraševanje po
lokacijah za gradnjo enostanovanjskih stavb, zato je potrebna izdelava OPPN, ki bo
nadomestil veljavni izvedbeni prostorski akt. K osnutku OPPN so bile v mesecu aprilu in
maju 2012 pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora. V času javne razgrnitve in na
javni obravnavi ni bilo podanih pripomb in predlogov javnosti k razgrnjenemu gradivu. Javne
obravnave se ni udeležil nihče od zainteresirane javnosti.
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Odbor za varstvo in urejanje okolje je obravnaval predlog OPPN-ja, ga podpira in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rok Petančič, župan, Milena Lukić, Jože Imperl, Tomaž Lisec,
Drago Krošelj.
Povzetek razprave:
Na obravnavanem območju pozidave je postavljen ekološki otok, ki naj bi bil po svoji prvotni
namembnosti samo začasen. Izpostavljeno je bilo stališče, da lokacija ni primerna, ker je
nevarna tudi za promet. Tudi investitor želi, da se lokacija prestavi. Podana je bila pobuda,
da naj JP Komunala Sevnica preveri možnost prestavitve ekološkega otoka na lokacijo 100
m nad obstoječim otokom ter da se predhodno preveri lastništvo te lokacije.
Podan je bil odgovor, da parcela, na kateri stoji ekološki otok, sodi k cesti in če lokacija
ostane ne bi nikogar motila oziroma ovirala. Pri postavitvi ekoloških otokov gre za postavitev
tako imenovane urbane opreme, postavitev katere določa JP Komunala Sevnica.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Gregor Simončič, predsednik Odbora
za varstvo in urejanje okolja:
V naselju Radna ima predlagatelj pobude Anton Judež proizvodni objekt mizarsko delavnico.
Investitor želi posodobiti proizvodni objekt, zato načrtuje dozidavo obstoječe delavnice na
severni in južni strani objekta. Vzhodni del parcele, v površini cca. 175 m², je kmetijsko
zemljišče, zato je v skladu z 29. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju, investitor pristopil k izdelavi strokovnega gradiva za širitev stavbnih
zemljišč in pobude na Občino Sevnica. Obravnavano zemljišče ne leži v območju, ki bi bilo s
posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje.
29. člen ZPNačrt-B v 1. odstavku določa, da:
»Občina lahko do uveljavitve občinskega prostorskega načrta vendar najpozneje do 1.
januarja 2015 izjemoma dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje
posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene
opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– da so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo širitev območja stavbnih
zemljišč, namenjeni opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali
športnih dejavnosti,
– da širitev območja stavbnih zemljišč ne posega v varstvena, zavarovana,
degradirana, ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov
vzpostavljen poseben pravni režim,
– da površina območja posamične širitve ne presega 5000 m² površin in
– da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine«.
V obravnavanem primeru gre za manjšo širitev v izmeri 175 m², namenjeno proizvodni
dejavnosti. Območje širitve ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in
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druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim ter ni v
nasprotju s strateškimi usmeritvami občine, saj je obravnavano območje v predlogu
občinskega prostorskega načrta vključeno v stavbno zemljišče namenjeno proizvodnim
dejavnostim. Po postopku predpisanem v zakonu, sprejme občinski svet sklep o dopustnosti
širitve območja stavbnih zemljišč, po predhodni preveritvi, ali so izpolnjeni prej našteti pogoji.
Občina pošlje sklep o širitvi ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za
kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz prvega odstavka
tega člena in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če občine v tem času ne obvestita
se šteje, da na sklep nimata pripomb in šele potem lahko investitor prične s postopkom
pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval pobudo za širitev območja stavbnih
zemljišč, se z njo strinja ter predlaga občinskemu svetu da sprejem sklep o dopustnosti
širitve območja stavbnih zemljišč.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Ivan Orešnik, župan, Dušan Markošek, Drago Krošelj, Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, ali je v občini še kaj podobnih primerov, v katerih bi s takim
sklepom investitorjem lahko omogočili gradnjo objektov, tudi stanovanjskih. Podano je bilo
mnenje, da je take investitorje potrebno obvestiti o spremembi zakona, ki dopušča manjšo
širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov.
Podana je bila obrazložitev, da je zakon, ki to omogoča, stopil v veljavo v mesecu juliju
letošnjega leta. Obravnavano območje je v predlogu Občinskega prostorskega načrta
predvideno za pozidavo. Če občinski svet takoj s sklepom zahteva manjšo širitev območja
stavbnih zemljišč, lahko po končanih pridobljenih soglasjih pristojnih ministrstev, investitor
takoj prične s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja, v primeru, da bi bil pa že
sprejet Občinski prostorski načrt, pa mora investitor predhodno še sprožiti pobudo za
pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Zakon po tej poti ne dopušča širitev območja stavbnih zemljišč, ki bi bili namenjeni gradnji
stanovanjskih objektov, temveč le objektov, ki so namenjeni opravljanju industrijskih,
proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na
vzhodnem delu zemljišča, s parcelno številko 2326/8, k.o. Log, v površini cca. 175 m²,
za dozidavo k obstoječi mizarski delavnici.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Gregor Simončič, po pooblastilu predsednika
Odbora za priznanje:
Predlagan sklep o podelitvi je pripravljen premišljeno in v prepričanju, da so predlagani
dobitniki upravičeni do podelitve priznanj.
Odbor za priznanja je sprejel sklep, da v letu 2012 Grb Občine Sevnica prejme podjetje
Inplet pletiva d.o.o.; Zlato plaketo Občine Sevnica Športno društvo Partizan Sevnica in KŠTD
Blaž Jurko Razbor ter da Srebrno plaketo Občine Sevnica prejmejo družina Popelar iz
Zgornjih Mladetič, Neža Novšak iz Lukovca ter Vincenc Knez iz Šmarčne.
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Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Tomaž Lisec in župan.
Povzetek razprave:
Izražen je bil dvom o pravilnosti odločitve o spremembi odloka o priznanjih, ki se nanaša na
zmanjšano število podeljenih priznanj, ker se bo lahko dogajalo, da kdo od zaslužnih
predlaganih kandidatov za dobitnika priznanj ne bo dobil priznanja.
Župan meni, da imajo predlagatelji s svojimi predlogi, lahko tudi z istimi, možnost ponovno
kandidirati na razpisu drugo leto. Poleg tega priznanja podeljujejo tudi panožne zveze in
krajevne skupnosti, tako da je možnost prejetja priznanj z več strani.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2012.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2012 prejmejo
naslednji dobitniki:
Grb Občine Sevnica:
- INPLET PLETIVA d.o.o.
Zlato plaketo Občine Sevnica:
- ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN SEVNICA
- KULTURNO, ŠPORTNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO BLAŽ JURKO RAZBOR POD
LISCO
Srebrno plaketo Občine Sevnica:
- DRUŽINA POPELAR, Zgornje Mladetiče 4, 8295 Tržišče
- NEŽA NOVŠAK, Lukovec 28, 8294 Boštanj
- VINCENC KNEZ, Šmarčna 17, 8294 Boštanj
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20.
volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana
Državnega Sveta RS
OPOMBA:
O izvolitvi predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20.
volilne enote za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana Državnega
Sveta RS je zapisan poseben zapisnik, ki je sestavni del tega zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je za vodenje in ugotavljanje izida tajnega glasovanja za izvolitev
predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne
enote za volitve člana državnega sveta RS in za določitev kandidata za člana
Državnega sveta RS imenoval 3 člansko volilno komisijo v sestavi:
1. SREČKO OCVIRK, župan
2. GREGOR SIMONČIČ
3. JOŽE IMPERL
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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OBJAVA IZIDA TAJNEGA GLASOVANJA ZA IZVOLITEV ELEKTORJEV
Predsedujoči župan Srečko Ocvirk je objavil, da so bili skladno s 7. členom Pravil za
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/02) za predstavnike
(elektorje) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za
izvolitev člana Državnega sveta RS izvoljeni:
1.
2.
3.
4.

BOŽIDAR GROBOLJŠEK, roj. 04.12.1955, Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica
JANEZ PODLESNIK, roj. 25.06.1954, Podgorje ob Sevnični 17b, 8292 Zabukovje
RADO KOSTREVC, roj. 21.02.1961, Krmelj 86, 8296 Krmelj
ZVONKO TUHTAR, roj. 13.09.1955, Orehovo 89, 8290 Sevnica

OBJAVA IZIDA TAJNEGA GLASOVANJA ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA
Predsedujoči župan Srečko Ocvirk je objavil, da je bil skladno s 7. členom Pravil za
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 102/2002) za kandidata za člana
Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov v 20. volilni enoti določen
FRANC PIPAN, roj. 12. 10. 1941, stanujoč na naslovu Cesta na Dobravo 27, 8290
Sevnica.
Ad 8
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Zvonko Tuhtar:
1. Zanima ga, kaj se trenutno dogaja s stavbo nekdanjega Clanna.
2. Predlaga primerno ureditev parkiranja na osrednjem trgu v Loki.
3. Povpraša o dokončanju ureditve šolskega igrišča pri Osnovni šoli Loka.
Jože Imperl:
Glede na to, da je odsek ceste Breg-Lisca-Jurklošter skozi zaselek Lisce asfaltiran leta 1978
in je trenutno v zelo slabem stanju, predlaga sanacijo ceste skozi vas in tudi na celotni trasi,
ki je bila asfaltirana leta 1988.
Rado Kostrevc:
1. Zanima ga, kako se je končal postopek licitacije zemljišča v Krmelju in kakšne načrte
ima Občina Sevnica s tem zemljiščem v bodoče.
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2. Predlaga, da se pristopi k sanaciji poškodovanega cestišča Pijavice-Gabrijele.
Zanima ga tudi ali je izdelan prioritetni vrstni red in kriteriji za sanacijo cestišč v
občini.
3. Predlaga, da se ob ureditvi parkirišča pri vrtcu v Krmelju uredi tudi cestišče.
Janez Kukec:
Ob izgradnji daljnovoda Krško-Beričevo so nastale poškodbe na cestišču in mostu proti
Zgornjim Vodalam. Ker se bodo transporti na omenjenem cestišču še nadaljevali, predlaga
njegovo predhodno sanacijo.
Ivan Orešnik
Zanima ga čas sprejema Občinskega prostorskega načrta na seji občinskega sveta.
Predlaga seznanitev s finančnim poročilom o stroških izdelave Občinskega prostorskega
načrta.
Tomaž Lisec:
1. Drožanjski potok ima dolvodno od klavnice neprijeten vonj, ob večjem deževju jaški
ne požirajo vode, ki teče kar po cesti. Predlaga sanacijo.
2. Glede na dotrajanost kombija Športne zveze Sevnica, predlaga zagotovitev finančnih
sredstev za nakup novega.
Jože Županc:
V občini se zaključuje izgradnja optičnega širokopasovnega omrežja. Predstavitev stanja
projekta predlaga kot točko dnevnega reda naslednje seje občinskega sveta.
Breda Drenek Sotošek:
Predlaga čiščenje odtočnih jaškov na Drožanjski cesti in ureditev zastajanja vode na mostu
čez Drožanjski potok.
Ad 10
Razno
Župan:
- najavi korespondenčno sejo konec meseca oktobra zaradi prijave Občine Sevnica na
javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Občina bo na razpis prijavila
energetsko sanacijo zgradbe Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
- naslednja redna seja bo predvidoma 14. novembra 2012,
- 19.10. ob 18. uri bo osrednja proslava ob praznovanje krajevnega praznika KS Krmelj,
- ob 100. obletnici sokolstva v Sevnici bo 20.10. ob 19 uri v Albert Felicijanovi dvorani na
gradu predstavitev monografije V znamenju Sokola in Partizana v Sevnici, avtorja
Oskarja Zorana Zeliča,
- 24.10. bo Vlada RS na delovnem obisku Posavja in Zasavja. V okviru obiska bo ob 14.45
uri otvoritev rastlinske čistilne naprave na Lisci,
- 26. 10.: obeležitev krajevnega praznika KS Šentjanž,
- z novembrom se prične občinski praznik in s tem številne prireditve:
- 2.11: ob 15. uri otvoritev infrastrukturne ureditve in posodobitve ceste v
Boštanju (Globela),
- 3.11.: ob 17. uri bo ob 100. obletnici sokolstva v Sevnici Vseslovenski sokolski
zlet v Sevnici in sicer v Športni dvorani,
- 3.11: obeležitev krajevnega praznika KS Zabukovje,
- 7.11: bo v Sevnici poslovala varuhinja človekovih pravic in sicer v času od
9.30 do 14. ure v prostorih Knjižnice Sevnica,
- 9.11. ob 17. uri bo v Športnem domu osrednja slovesnost ob prazniku občine.
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Breda Drenek Sotošek:
- ob osebnem prazniku povabi na pogostitev.

Seja je bila zaključena ob 17.25 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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PRILOGA:
ZAPISNIK 7. TOČKE DNEVNEGA REDA, POSREDOVAN VOLILNI KOMISIJI 6. VOLILNE
ENOTE V NOVEM MESTU
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