OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2012
Datum: 07. 12. 2012

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 19. 11. 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, 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.
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
- Dušan Markošek, občinski urbanist
- Bojan Kostevc, višji referent za investicije in razvoj
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, svetovalka splošne službe
Prisotni poročevalci:
- Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 5. t.d.r.
- Tomaž Terček, Eco Consulting d.o.o., k 6. t.d.r.
- Jože Slak in Jože Derganc, Struktura d.o.o., k 7. t.d.r.
- Boštjan Kolar, GVO d.o.o., k 9. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnico javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 17. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 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 da se po skrajšanem
postopku obravnavata 5. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembi Odloka o rebalansu B
proračuna Občine Sevnica za leto 2012 in 7. t.d.r. - Predlog Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Na klop je bilo dano mnenje Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo k 6. t.d.r. in
mnenje Odbora za varstvo in urejanje okolja k 7. t.d.r.
Na klop je bil dan tudi čistopis Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, s
slovničnimi in drugimi oblikovnimi popravki
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
V razpravi sta sodelovala: Andrej Štricelj, predsednik nadzornega odbora in župan.
Povzetek razprave:
Predsednik nadzornega odbora je predlagal zamenjavo obravnave 5. točke dnevnega reda
pred 4. t.d.r., ker je menil, da vsebina pete točke vpliva na četrto in ne obratno.
*Pride Rok Petančič (prisotnih 22).
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda, s predlagano spremembo.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata 5. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna
Občine Sevnica za leto 2012 in 7. t.d.r. - Predlog Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica ter da se 5. t.d.r. obravnava pred 4. t.d.r.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta, z dne 17.
10. 2012
3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala 23., 24., 25. in
26.10.2012
4. Predlog soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica za nakup
reševalno-urgentnega vozila
5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za
leto 2012 – skrajšani postopek
6. Obravnava Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica
7. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica – skrajšani
postopek
8. Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
Investicijskega programa za operacijo Posavska špajza
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9. Poročilo o stanju projekta Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini
Sevnica
10. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2013
11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Posavski muzej Brežice
12. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2012
13. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta, z dne
17. 10. 2012
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
*Pride Drago Krošelj (prisotnih 23).
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne,
17. 10. 2012.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam. Sprejeti odlok in dva sklepa so bili že objavljeni v Uradnem listu. Predloženi so
odgovori na zastavljena vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 16. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 16. redne seje občinskega sveta
z dne, 17. 10. 2012.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Potrditev zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala
23., 24., 25. in 26. 10. 2012
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 23., 24., 25. in 26. 10. 2012.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto
2012 – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, mag. Vlasta Marn in Andrej Štricelj, predsednik
nadzornega odbora:
Zdravstveni dom Sevnica namerava nabaviti novo reševalno-urgentno vozilo, v vrednosti
141.012,00 EUR. Ker trenutno nimajo dovolj lastnih finančnih sredstev, bodo pri Banki Koper
najeli dolgoročni kredit v višini 140.000 EUR. V skladu s kreditno pogodbo imajo možnosti
pridobiti nepovratna sredstva kot finančno spodbudo za naložbe, v višini 10 %. Kredit bo
zdravstveni dom najel za dobo šestih let in ga po vračal iz svojih sredstev, tako da ne bo
finančno obremenjeval Občino Sevnica.
Javni zavod Zdravstveni dom Sevnica je posredni proračunski uporabnik Občine Sevnica,
zato mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe pridobiti soglasje ustanoviteljice. V skladu z
Zakonom o financiranju občin, lahko občina izdaja poroštva za obveznosti iz naslova
zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov katerih ustanoviteljica je, v obsegu in pod
pogoji, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Tako soglasje se ne
šteje v največji obseg možnega zadolževanja občine. Obseg zadolževanja in obseg izdanih
poroštev se določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. V sprejetem
proračunu ter tudi v obeh letošnjih rebalansih je bil največji možen znesek zadolžitve
posrednih proračunskih uporabnikov 50.000 EUR, ki pa ga je zaradi izdanega soglasja
potrebno popraviti na 140.000 EUR.
Nadzorni odbor Občine Sevnica je na svoji 1. dopisni seji, ki je potekala 30.10., 02. in 05.
novembra 2012, obravnaval predlog Odloka o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna
Občine Sevnica za leto 2012 ter sprejel sklep, da je bil seznanjen s predlogom Odloka o
spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012 in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
*Pride Rado Kostevc (prisotnih 24).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Dušan Močnik in župan.
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Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, kdo bo poskrbel za zaposlitev osebe, ki bo vozila novo
reševalno-urgentno vozilo.
Pri nabavi novega vozila ne gre posledično tudi za dodatno zaposlitev, pač pa za
posodobitev obstoječega voznega parka.
*Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 25).
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine
Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica za nakup
reševalno-urgentnega vozila
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi.
SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje javnemu zavodu Zdravstveni dom Sevnica za najem
kredita v višini 140.000 EUR pri Banki Koper d.d., za financiranje nakupa reševalnourgentnega vozila.
Občinski svet je pooblastil župana za podpis poroštvene pogodbe v zvezi s sklenitvijo
kreditne pogodbe.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Obravnava Lokalnega energetskega koncepta
Uvodno obrazložitev so podali: župan; Roman Perčič; Tomaž Terček, Eco Consutling d.o.o.;
Jože Županc, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Leta 2006 je bila sprejeta Energetska zasnova Občine Sevnica, ki je opredelila nadaljnje
energetske usmeritve za Lokalni energetski koncept (LEK), ki je tudi obvezna priloga na
razpisih za energetske sanacije.
LEK je program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti, katerega mora na podlagi veljavne
zakonodaje imeti vsaka lokalna skupnost.
Na podlagi ciljev in ukrepov iz LEK-a se načrtuje prostorski in gospodarski razvoj lokalne
skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in
njeno varčevanje ter uporaba obnovljivih virov energije na območju lokalne skupnosti.
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Za večino javnih stavb v občini so narejeni energetski pregledi na podlagi veljavne
zakonodaje. Smiselno bi bilo LEK novelirati na vsake 3-4 leta.
V LEK je vključenih 20 javnih objektov, ki so prejeli vprašalnik o rabi električne in toplotne
energije ter o splošnem stanju stavb. Podatki, pridobljeni iz teh vprašalnikov, so osnova za
oceno trenutnega energetskega stanja v objektih, v katerih so bili opravljeni tudi preliminarni
energetski pregledi, na podlagi katerih so bile ugotovljene tudi prve možnosti izboljšanja
energetske učinkovitosti v zgradbah, pripravljen je tudi terminski plan izvedbe aktivnosti.
Predlagani ukrepi so pripravljeni v dogovoru s šolami, pripravljavec je ocenil tudi vrednost, ki
temelji na obstoječih predračunih izvedenih sanacij primerljivih objektov, predvideni deleži
sofinanciranja temeljijo na dosegljivih virih sofinanciranja (zagotovljena sredstva v proračunu,
drugi investitorji, nepovratna sredstva-razpisi, kohezijski skladi, krediti z ugodnimi obrestnimi
merami pri Eko skladu).
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo se je seznanil z Lokalnim energetskim
konceptom Občine Sevnica in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Tomaž Trček, Breda Drenek Sotošek, župan, Roman
Perčič, Dušan Močnik, Božidar Beci, Štefan Teraž.
Povzetek razprave:
Podano je bilo vprašanje, kakšna je možnost izrabe geotermalne energije na področju
občine. Pojasnjeno je bilo, da sta bila pred mnogimi leti odkrita dva področja s toplejšimi
vodnimi viri, ki pa nista dovolj topla.
V analizo niso bili vključeni vsi objekti javnega značaja, zastavljeno je bilo vprašanje, zakaj je
temu tako. V analizo so bili vključeni objekti, ki so najbolj potrebni energetske sanacije, ne
gre pa izključno za objekte javnega značaja.
V knjižnici v Krmelju se vsako leto spopadajo z zelo visokimi stroški ogrevanja, zato je bilo
izpostavljeno, ali je zgradba upoštevana pri analizi Knjižnice Sevnica.
Seznam analiziranih objektov še ni zaključeni, nekaj se jih bo še dodalo, objekti, ki pa so v
fazi zaključevanja investicije, pa niso bili zajeti.
Uporaba biomase kot energenta je trenutno zelo ugodna, njeno porabo tudi država
sofinancira v največjem deležu.
Povzeto je bilo, da je potrebno LEK vsako toliko let pregledati ter občane spodbuditi k
razmišljanju, da je varčevanje z energenti boljše kot pa pogostejše menjavanje energentov,
glede na višino cene.
Župan: Predlaga sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Lokalni energetski koncept Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev so podali: župan; Roman Perčič; Dušan Markošek; Jože Slak in Jože
Derganc – Struktura d.o.o.; Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje
okolja:
Občinski prostorski načrt je maksimalni približek vsem potrebam in željam v danem prostoru
in je živ dokument, ki ga bo v bližnji prihodnosti potrebno redno prilagajati spremembam in
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potrebam okolja. Občina je s postopkom priprave prostorskega načrta pričela v letu 2007, v
vmesnem času pa se je bilo potrebno soočiti tudi s spremembami zakonodaje in
podaljševanjem postopkov s strani države, kar je podaljšalo predvideni čas sprejema odloka.
Od 211. slovenskih občin jih ima do sedaj le 40 sprejet občinski prostorski načrt, v Posavju
bo Občina Sevnica za Radečami med prvimi.
Predstavljena je bila kronologija ter način priprave odloka ter njegova vsebina. V začetni fazi
priprave je bilo skupno obravnavanih okvirno 4250 pobud 388. fizičnih in pravnih oseb, od
tega jih je 85 podala sama občina, skupaj je bilo pozitivno opredeljenih 79 % pobud.
Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja: Odbor je obravnaval
predlog odloka, katerega podpira, s pripombo, da se upoštevajo naslednji popravki:
- v drugem (2) odstavku 103. člena odloka, se črta dvanajsta (12) alineja, na koncu
odstavka pa se dodata novi alineji:
»- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo pri
naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico (Uradni list RS, št. 38/12)«
in
»- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med
Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju (Uradni list RS, št. 82/12).«;
- v tretjem (3) odstavku 103. člena odloka, se črta zadnja alineja.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jožef Roštohar, župan, Roman Perčič, Tomaž Lisec, Jože Derganc
– Struktura d.o.o., Jože Slak – Struktura d.o.o., Rok Petančič, Alojz Zalašček, Ivan Orešnik,
Jože Imperl.
Povzetek razprave:
V razpravi so svetniki želeli pojasnila določenih členov občinskega prostorskega načrta,
katere sta podala predstavnika pripravljavca.
Podano je bilo mnenje, da so določene omejitve, ki so opredeljene v nekaterih členih odloka
preveč omejevalne oziroma nesmiselne, na kar je pojasnila podajal predstavnik
pripravljavca.
Skupno stališče razprave je bilo, da bo občinski prostorski načrt potrebno na 2-3 leti
novelirati ter da bo na področju urejanja javnega dobra država morala spremeniti
zakonodajo, ki bo omogočala, da bodo vrednosti zemljišč zmanjšane za del, ki je namenjen
javnemu dobru.
Župan: Predlaga sprejem občinskega prostorskega načrta s pripombami, ki jih je predlagal
Odbor za varstvo in urejanje okolja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, s
tem, da se upoštevajo naslednji popravki odloka:
- v drugem (2) odstavku 103. člena odloka, se črta dvanajsta (12) alineja, na koncu
odstavka pa se dodata novi alineji:
»- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo
pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico (Uradni list RS, št.
38/12)« in
»- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja
med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju (Uradni list RS, št.
82/12).«;
- v tretjem (3) odstavku 103. člena odloka, se črta zadnja alineja.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 8
Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
Investicijskega programa za operacijo Posavska špajza
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in župan:
Na podlagi objavljenega Javnega poziva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova »Regionalni razvojni programi« »Razvoj regij« za obdobje 2012-2014 se je skupaj povezalo vseh šest posavskih občin in
pristopile v intra – regijski projekt z imenom Posavska špajza.
Nosilec in prijavitelj projekta je Center za razvoj podeželja Posavje. Občine bodo v okviru
projekta pristopile k reševanju problematike dotrajanosti tržnic in pomanjkanja kapacitet za
neposredno prodajo lokalnih in regionalni produktov, okoliških kmetij ter promocijo
rokodelcev, rokodelskih društev in drugih nevladnih organizacij iz Posavja. Cilj projekta je
vzpostavitev javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih, izboljšanje tržne organiziranosti podeželskega prebivalstva ter povečanje turistične
privlačnosti območja Posavja.
Predvidena vrednost celotnega projekta je 1,6 mio EUR, od tega sredstva ministrstva v višini
1,1 mio EUR. Občine načrtujejo za financiranje investicij pridobitev sredstev v višini do 85 %
upravičenih stroškov, tako znaša vrednost investicije Občine Sevnica bruto 325.343,14 EUR,
od navedenega pa naj bi pridobila 230.451,39 EUR evropskih sredstev v dveh letih.
Investicija, vezana na Občino Sevnica, je razdeljena na 4 sklope:
- ureditev kmečke tržnice: nakup 8 stojnic na lokaciji pri NLB; nakup 2. vitrin za
suhomesnate izdelke in 2. vitrin za vina, ki bi se nahajale v prostorih TIC-a; nakup
manjšega premičnega šotora (5 x 5m) za izvajanje obtržničnih dejavnosti,
- ureditev turistično promocijskega in razstavnega prostora, ki bi se uredil v starem
mestnem jedru (Trški dvorec – pri Občini Sevnica). Z ureditvijo tega prostora bo mestno
jedro tudi privlačnejše za turiste in ostale obiskovalce, saj v starem mestnem jedru ni
prostora v katerem bi lahko sprejeli turiste,
- vzpostavitev javne infrastrukture za povečanje turistične privlačnosti območja: nabava
mobilnega prireditvenega prostora, šotora, projektorja, 155 prenosljivih stolov, vitrine za
vino,
- ureditev sobe za pogostitev na gradu Sevnica (prostori bivše trafo postaje), ki bi pomenila
obogatitev turistične ponudbe in pomembno prispevala k prepoznavnosti dobrot in
domačih izdelkov, katere bo mogoče spodobno ponuditi obiskovalcem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Vlasta Kuzmički in župan.
Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, zakaj kot lokacija za tržnico ni opredeljeno bivše zaklonišče,
kot je bilo predvideno ter kakšne so dimenzije mobilnega odra in mobilnega šotora.
Podan je bil odgovor, da je zaklonišče v lasti Radia Sevnica, kjer je Občina Sevnica 25%
lastnik, postopek ureditve lastniških odnosov je v teku. Mobilni oder je dimenzij 120 m2,
mobilni šotor pa 15 x 40m.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije.
SKLEP 1:
Občinski svet je potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo
Posavska špajza, izdelovalca Center za razvoj podeželja Posavja.
Občinski svet je s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta dal
soglasje k njegovim morebitnim novelacijam za potrebe razpisa.
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Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je potrdil Investicijski program za operacijo Posavska špajza,
izdelovalca podjetja T&T AOP d.o.o., iz Krškega.
Občinski svet je s potrditvijo Investicijskega programa dal soglasje k njegovim
morebitnim novelacijam za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Poročilo o stanju projekta Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali: župan; Bojan Kostevc; Boštjan Kolar, GVO d.o.o.:
projekt izgradnje primarnega hrbteničnega omrežja je zaključen. V tej fazi je bilo izkopano
420 km jarkov, v katere je bilo položenih 620 km optičnih kablov. Optična mreža se je
dotaknila okoli 10.000 parcel in 1.500 njihovih lastnikov. Zaključuje se vpihovanje optičnih
vlaken, nakar naj bi bil že signal za odjemalce v vseh 7. funkcijskih lokacijah. Na območju
funkcijske lokacije Loka in Studenec se je že pričelo z izvedbo sekundarnih priključkov.
Konec leta oziroma v prvih mesecih naslednjega leta (odvisno od vremenskih razmer) bo
aktivirano 10 ekip, ki bodo lahko dnevno naredile 3 priključke. Do konca meseca maja
prihodnjega leta naj bi tako uporabniki na prioritetnih-rdečih pikah že imeli možnost
koriščenja optičnega omrežja, vsi ostali uporabniki pa do konca leta 2013.
Na terenu je potrebno opraviti še nekaj sanacij terena po opravljenih gradbenih delih,
dokončna sanacija se bo potrdila z opravljenim zapisnikom ob ogledu terena, po zaključku
vseh del na območju posameznih funkcijskih lokacij.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, župan, Bojan Kostevc, Boštjan Kolar, Jože Županc,
Tomaž Lisec, Jože Žnidarič, Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Opozorjeno je bilo, da pri navedbi funkcijske lokacije Loka ni navedenih Okroglic, je pa
zraven navedena tudi Podgorica, ki področno ne spada v KS Loka. Dan je bil odgovor, da so
Okroglice zaradi napake izpadle pri navedbi, Podgorica pa se tudi napaja iz funkcijske
lokacije Loka, ker meje krajevne skupnosti niso nujno tudi meje funkcijske lokacije.
Vsi ostali interesenti, ki se bodo do konca na omrežje priključili do konca leta 2013 (ter še
neko razumno časovno obdobje) bodo za dostop še vedno plačali 192 EUR.
Na celotnem območju izkopanih tras optičnega omrežja bodo po predhodni koordinaciji
(Občina Sevnica-krajevne skupnosti-lastniki parcel-izvajalci-nadzor) na samem terenu
opravljen pregled, o katerem se bo izdelal zapisnik o prevzemu oziroma primerni sanaciji.
Izvajalec ima v pogodbi dve letno garancijo na vsa opravljena dela in bo morebitne
pomanjkljivosti opravljal tudi še po roku izvedbe del.
Podane so bile pohvale na izvedeno delo podjetja GVO d.o.o. ter tudi mnenje, da vse
aktivnosti niso bile dobro koordinirane, predvsem ne pri pridobivanju služnostnih pogodb.
Postavljeno je bilo še vprašanje o trasi optičnega omrežja v Budni vasi, kjer naj ne bi bilo, po
navedbah iz tamkajšnjega okolja, še nič narejenega. Izvajalec del je pojasnil, da je na
omenjenem območju še nekaj 100 m trase odprte, drugače pa je delo zaključeno.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o stanju projekta Gradnja odprtega
širokopasovnega omrežja v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev, ki je vsebovala glavna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter
tehnično obrazložitev priprav, podajo župan, direktor občinske uprave in mag. Vlasta Marn.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Rok Petančič, direktor občinske uprave, Janoš
Janc, Jože Županc, mag. Vlasta Marn, Zvone Tuhtar, Dušan Močnik, Rado Kostrevc, Ivan
Orešnik.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani sledeči predlogi svetnikov, ki naj bi se v okviru možnosti upoštevali
pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2013:
- povečati sredstva po pravilnikih za področja kulture, športa, turizma in mladine,
- opredeliti se do vzpostavitve pogojev za predšolsko vzgojo na Studencu,
- pojasniti, v kakšni fazi je postopek pridobitve jedrske rente,
- podano je bilo mnenje, da je v proračunu precej projektov iz področja komunalne
infrastrukture ter premalo iz urejanja cest,
- cene za izdelavo Občinskega prostorskega načrta in Občinskih podrobnih prostorskih
načrtov so previsoke,
- predlagana je bila uskladitev razlik pri plačah pri proračunskih porabnikih,
- bolj natančno je potrebno opredeliti obrazložitve postavk pri krajevnih skupnostih,
- postavljeno je bilo vprašanje o predvidenih lokacijah za postavitve igral ter
predlagana prijava na razpis Fundacije za šport,
- pojasni se naj, zakaj prihaja do razlik pri financiranju krajevnih skupnosti,
- predlagana je postavitev varovalne cestne ograje od mostu na reki Savi do HE
Boštanj,
- uredi se naj Pristan Orehovo,
- dokončati je potrebno igrišče pri Osnovni šoli Loka,
- do seje Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo je potrebno pripraviti
seznam izvedbenih projektov obnove cest,
- pojasniti pristojnosti postavitev avtobusnih postajališč ob državnih cest (v Tržišče je, v
Krmelju ga ni)
- predlagana je ureditev meteorne kanalizacije iz Hinjc v Krmelj,
- pojasni se naj poraba sredstev postavke proračunska rezervacija,
- pripravi se naj seznam investicij v cestno omrežje,
- odgovori se naj na vprašanje, če se postavka revizija porablja tudi za javne zavode,
- postavljeno je bilo vprašanje, če bo pri naslednjih obravnavah proračuna priložen tudi
realen NRP,
- predlagano je zmanjšanje postavke za plačilo javne razsvetljave, ki bi se morala
zmanjšati na račun zmanjšane porabe (ugašanje ob določenih urah, varčne žarnice),
- pojasni se naj, ali ima optimizacija šolskih prevozov vpliv na proračun,
- obnovi naj se državna cesta Šentjanž-Glino,
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- predlagana je popolna sanacija Osnovne šole Šentjanž.
Župan je na vsako pobudo oziroma podan predlog sproti podal odgovor oziroma komentar.
Župan: Predlaga sprejem predloga proračuna za leto 2013, s podanimi predlogi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2013 z naslednjimi
predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2013:
- povečati sredstva po pravilnikih za področja kulture, športa, turizma in mladine,
- opredeliti se do vzpostavitve pogojev za predšolsko vzgojo na Studencu,
- pojasniti, v kakšni fazi je postopek pridobitve jedrske rente,
- podano je bilo mnenje, da je v proračunu precej projektov iz področja
komunalne infrastrukture ter premalo iz urejanja cest,
- cene za izdelavo Občinskega prostorskega načrta in Občinskih podrobnih
prostorskih načrtov so previsoke,
- predlagana je bila uskladitev razlik pri plačah pri proračunskih porabnikih,
- bolj natančno je potrebno opredeliti obrazložitve postavk pri krajevnih
skupnostih,
- postavljeno je bilo vprašanje o predvidenih lokacijah za postavitve igral ter
predlagana prijava na razpis Fundacije za šport,
- pojasni se naj, zakaj prihaja do razlik pri financiranju krajevnih skupnosti,
- predlagana je postavitev varovalne cestne ograje od mostu na reki Savi do HE
Boštanj,
- uredi se naj Pristan Orehovo,
- dokončati je potrebno igrišče pri Osnovni šoli Loka,
- do seje Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo je potrebno pripraviti
seznam izvedbenih projektov obnove cest,
- pojasniti pristojnosti postavitev avtobusnih postajališč ob državnih cest (v
Tržišče je, v Krmelju ga ni)
- predlagana je ureditev meteorne kanalizacije iz Hinjc v Krmelj,
- pojasni se naj poraba sredstev postavke proračunska rezervacija,
- pripravi se naj seznam investicij v cestno omrežje,
- odgovori se naj na vprašanje, če se postavka revizija porablja tudi za javne
zavode,
- postavljeno je bilo vprašanje, če bo pri naslednjih obravnavah proračuna
priložen tudi realen NRP,
- predlagano je zmanjšanje postavke za plačilo javne razsvetljave, ki bi se morala
zmanjšati na račun zmanjšane porabe (ugašanje ob določenih urah, varčne
žarnice),
- pojasni se naj, ali ima optimizacija šolskih prevozov vpliv na proračun,
- obnovi naj se državna cesta Šentjanž-Glino,
- predlagana je popolna sanacija Osnovne šole Šentjanž.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Posavski muzej Brežice
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Občina Sevnica mora imenovati enega predstavnika ustanoviteljice.
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Na poziv komisije za mandatna vprašanja sta v roku prispela naslednja predloga kandidatov:
– DeSUS: Franc Pipan, Cesta na Dobravo 27, Sevnica
– SLS: Andreja Kobal, Trnovec 12, Zabukovje
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloga obravnavala na svoji 15.
redni seji, dne 30. 10. 2012, in predlaga občinskemu svetu, da za predstavnika
ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice imenuje
Franca Pipana, stanujočega na naslovu Cesta na Dobravo 27, pošta Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Rok Petančič in Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, na podlagi katerega kriterija je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja izbrala predlaganega kandidata.
Podan je bil odgovor, da je v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
navedba, da predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti izmed strokovnjakov s
področja dela muzeja, financ in pravnih zadev. Komisija je predlagala kandidata, ki je
pravnik, tako da je tudi temu pogoju zadoščeno.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v svet
Posavskega muzeja Brežice.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Posavski muzej Brežice imenoval Franca Pipana, stanujočega na naslovu
Cesta na Dobravo 27, pošta Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Ker v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012 niso
vključene parcele, za katere je bila prodaja oziroma menjava dogovorjena naknadno, je
potrebno letni načrt dopolniti s sklepom, ki je nato osnova za razpolaganje z nepremičnim
premoženjem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 9 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 13
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
V dveh primerih gre za ukinitev statusa javnega dobra, kjer je sta kot metodi razpolaganja
predvideni neposredna menjalna ter neposredna uskladitvena pogodba; v enem primeru pa
gre za menjavo parcel, kjer je kot metoda razpolaganja predvidena neposredne menjalna
pogodba.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in razpolaganju z
nepremičnim premoženjem občine.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parceli številka 1459
in 1460, obe k.o. 1370-Podvrh ter parceli številka 1032/28 in 1032/29, obe k.o. 1381Boštanj in odobril predlog razpolaganja z nepremičnih premoženjem Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi sodelujejo: Rado Kostrevc, župan in Dušan Močnik.
Povzetek razprave:
Rado Kostrevc:
Izrazi zadovoljstvo, ker je bila izvedena sanacija cestnega odseka v Pijavicah. Na tem
odseku je ostal problematičen še odsek od križišča proti Gabrijelam (v izmeri cca 15 m), ki je
za pol metra ožji, kot je sicer asfaltiran del cestišča.
Zanima ga, zakaj ni bila izvedena sanacija še tega odseka, glede na to, da so bili na sami
lokaciji že delavci s potrebno mehanizacijo.
Dušan Močnik:
Pri odgovoru podjetja Komunala Sevnica, glede neustreznosti kontejnerjev ter samega
dostopa do njih za invalide, je pri navedbi, da podjetje uredi vsak novo postavljen ekološki
otok s posebnimi montažnimi podstavki, podal mnenje, da bi namesto teh montažnih
podstavkov ekipa javnih delavcev lahko to ročno naredila in tako uredila tudi dostop do
zabojnikov.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejemu odgovorov, z danima pripombama.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjima pripombama:
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Rado Kostrevc:
Izrazi zadovoljstvo, ker je bila izvedena sanacija cestnega odseka v Pijavicah. Na tem
odseku je ostal problematičen še odsek od križišča proti Gabrijelam (v izmeri cca 15
m), ki je za pol metra ožji, kot je sicer asfaltiran del cestišča.
Zanima ga, zakaj ni bila izvedena sanacija še tega odseka, glede na to, da so bili na
sami lokaciji že delavci s potrebno mehanizacijo.
Dušan Močnik:
Pri odgovoru podjetja Komunala Sevnica, glede neustreznosti kontejnerjev ter samega
dostopa do njih za invalide, je pri navedbi, da podjetje uredi vsak novo postavljen
ekološki otok s posebnimi montažnimi podstavki, podal mnenje, da bi namesto teh
montažnih podstavkov ekipa javnih delavcev lahko to ročno naredila in tako uredila
tudi dostop do zabojnikov.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jože Imperl:
1. Opozori na slabo stanje lokalne ceste Razbor-Okroglice (mulde niso urejene, asfalt
se lomi,…) in predlaga njeno sanacijo.
2. Glede na to, da se bodo s 01. 01. 2013 cene komunalnih storitev sprostile, ga
zanima, kako bo to vplivalo na višino cene v naši občini.
3. Veliko uporabnikov storitev podjetja Plinovod je zaradi nižje cene zemeljskega plina
odšlo k ugodnejšemu ponudniku. Vprašal je, kako bo podjetje prebrodilo izpad strank
oziroma kakšna je bodočnost podjetja.
4. Velikokrat se v javnosti sliši, da je na zavodu KŠTM zaposlenih preveliko ljudi
oziroma da premalo delajo. Izrazil je željo, da se opravi primerjava z zavodi v
sosednjih občinah (Krško, Brežice, Radeče,) na področju kulture, športa, turizma in
mladinskih dejavnosti-po številu zaposlenih in programih/projektih.
Rok Petančič:
1. Cesta pri sevniškem nadvozu nad železniško progo je za pešce zelo nevarna.
Predlaga, da bi se na tem odseku uredil prehod za pešce kot montažni most, ki bi bil
cenovno ugoden.
2. Zanima ga, če so bile pri urejanju tretje faze državne ceste skozi Sevnico v javno
razsvetljavo vgrajene halogenske ali varčne žarnice.
Jože Županc:
1. Zanima ga, v kakšni fazi se nahaja postopek kategorizacije javnih poti.
2. V naselju Poklek sta bila odstranjena dva hidranta zaradi popravila. Zanima ga, kdaj
jih bo Komunala Sevnica namestila nazaj.
Jožef Žnidarič:
1. Podal je pobudo za izdelavo analize parkiranja na modri coni za HTC-jem, predvsem
ga za zanima, koliko parkirnine je bilo do sedaj pobrane.
2. Podal je pobudo za sanacijo udora na cesti v Krakovem od posestva Mastnak proti
Križu, ki ni primerno zavarovan in predstavlja nevarnost za voznike na tej relaciji.

14

Ivan Orešnik:
Meni, da je za parkiranje na modri coni pri občinski stavbi potrebno uporabnike na primeren
način obvestiti, da morajo sami na list napisati čas prihoda na parkirišče, da ne bodo deležni
ukrepov redarstva.
Alojz Zalašček:
Pri postavitvi novega mostu čez reko Mirno, so bili odstranjeni tudi I-profili, ki bi bili še
uporabni pri raznih sanacijah mostov čez potoke. Zanima ga, kje se ti I-profili nahajajo.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga, da se naj čim prej prične z novelacijo Občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica.
2. Po njegovih podatkih naj bi skupina štiridesetih krajanov Prešne Loke imela težave z
vračilom vlaganj v javno telekomunikacijo. Po njihovih navedbah naj bi vsa potrebna
dokazila dostavili na Občino Sevnica, kjer naj bi jih zavrnili z odgovorom, da ni
denarja. Razpolaga z informacijo, da občina zavrača mediacijo, zato se skupina
pripravlja na tožbo proti njej. Želi pojasnilo celotne situacije.
Breda Drenek Sotošek:
1. Poda pobudo, da se svetniki seznanijo s poročilom o parkiranju na modri coni za
HTC-jem, predvsem o frekvenci zasedenosti ter višini pobranih kazni.
2. Opozori na potrebno sečnjo po snegolomu na Drožanjski cesti.
3. Zanima jo, kdaj bo pospravljeno igrišče na Drožanjski cesti, ki je postalo deponija
strojev in odpadnega materiala.
Janez Kukec:
Opozori na potrebno sečnjo po snegolomu na cesti Telče – Malkovec.
Ad 16
Razno
Župan:
- naslednja seja občinskega sveta bo v sredini meseca decembra 2012,
- v teku so številne prireditve ob prazniku Občine Sevnica, med njimi so tudi naslednje
otvoritve:
o 22.11. ob 15.30 uri: otvoritev ceste na Ribnikih,
o 23.11. ob 15. uri: otvoritev vodovoda Konjsko in odprtje ceste v Poganko,
o 28.11 ob 15. uri: odprtje urejene tretje etape državne ceste skozi Sevnico,
o 30.11. ob 15. uri: odprtje novo zgrajenih pločnikov od Tržišča do Ulčnika.
- za osebni praznik čestita Alojzu Zalaščku, ki povabi na pogostitev.

Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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