OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2012
Datum: 07. 01. 2013

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 19. 12. 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, 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: Rado Kostrevc.
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
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, svetovalka splošne službe
Prisotni poročevalci:
- Martin Cerjak, vodja MI-SPO, k 5. t.d.r.
- Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 6. t.d.r.
- Marko Lisec, predsednik Občinske volilne komisije Občine Sevnica, k 12. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Anja Kerin – Dolenjski list, Branka Dernovšek – Vaš kanal.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnice javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 18. redno sejo.

1

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 18. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 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 9. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč.
Na klop je bilo dano mnenje Nadzornega odbora Občine Sevnica ter stališče Odbora za
finance in proračun k predlogu Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2013, predlog
amandmaja k predlogu Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2013, ki ga je pripravil
Oddelek za gospodarske dejavnosti ter dopolnilno gradivo za 13. in 14. točki dnevnega reda.
*Pridejo: Tomaž Lisec, Štefan Teraž, Ivan Orešnik, Irena Dobnik (prisotnih 22.)
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 9. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 18. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje občinskega sveta, z dne 19.
11. 2012
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala 07., 08. in
09.11.2012
4. Predlog Sklepa o potrditvi Skupne liste kandidatov predstavnikov v Razvojni svet
regije Posavje
5. Predlog Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2013 – prva obravnava
7. Predlog Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2013
8. Predlog Letnega programa športa v občini Sevnica za leto 2013
9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Sevnica – skrajšani postopek
10. Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2013
11. Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2013
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12. Poročilo občinske volilne komisije o izidu referenduma za izločitev naselja Dolnje
Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje
Brezovo
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 17. redne seje občinskega sveta, z dne
19. 11. 2012
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
*Prideta Drago Krošelj in Hermina Šantej (prisotnih 24).
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 17. redne seje občinskega sveta z dne,
19. 11. 2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
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. Sprejeta odloka in 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 17. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 17. redne seje občinskega sveta
z dne, 19. 11. 2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala
07., 08. in 09. 11. 2012
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 07., 08. in 09. 11. 2012
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog sklepa o potrditvi Skupne liste kandidatov predstavnikov v Razvojni svet
regije Posavje
Uvodno obrazložitev so podali Vlasta Kuzmički, Drago Krošelj, predsednik Odbora za
gospodarstvo in župan:
Svet regije Posavje je na svoji seji potrdil Skupno listo kandidatov, ki je bila oblikovana
skladno z Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje. Nadaljnji postopek se
izvede na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, ki določa, da se glasuje za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je
potrjena, če je zanjo glasovala večina svetnikov, ki predstavljajo večino prebivalk in
prebivalcev vseh občin v regiji.
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Skupno listo kandidatov predstavnikov v Razvojni
svet regije Posavje.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev Skupne liste kandidatov.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil Skupno listo kandidatov predstavnikov v Razvojni svet regije
Posavje.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Martin Cerjak, vodja skupnega prekrškovnega
organa:
Na podlagi Zakona o občinskem redarstvu je občinski svet leta 2009 sprejel občinski
program varnosti, ki je temeljni strateški dokument, enkrat letno pa mora občinski svet
sprejeti oceno njegovega izvajanja.
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Naloge občinskega redarstva od junija 2012 opravljata dva redarja s polnimi pooblastili.
Osnovna naloga je zagotavljanje varnosti v prometu, s poudarkom na nadzoru mirujočega
prometa, z odkrivanjem prekrškov v zvezi z nepravilnim parkiranjem, izvajala sta tudi
poostren nadzor v okolici šol ob začetku šolskega leta. Največ kršitev zaradi napačnega
parkiranja je bilo ugotovljenih v centru Sevnice, v okolici Zdravstvenega doma Sevnica in
drugih javnih ustanov v bližini. V letu 2012 je bil spremenjen način parkiranja v Sevnici in
sicer sistem kratkotrajnega parkiranja z brezplačnim parkiranjem za prvo uro parkiranja ter s
postavitvijo parkomata za HTC-jem ter z ureditvijo sistema kratkotrajnega parkiranja pri
Občini Sevnica, s poljubno označitvijo časa prihoda. Rešitev daje predvsem na parkirišču za
HTC-jem pozitivne rezultate, saj je možno v katerem koli času najti parkirno mesto.
Nadzor sta redarja opravljata tudi s preventivnimi obhodi rekreacijskih in drugih javnih
površin, zlasti nad lastniki psov in nad ločevanjem ter odlaganjem odpadkov. Izvajal se je
tudi nadzor nad plakatiranjem, oglaševanjem in zapuščenimi vozili.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Dušan Močnik, župan, Janez Kukec in Marin Cerjak.
Povzetek razprave:
Izpostavljena je bila nedisciplina šoferjev avtobusov v Krmelju, ki z ustavljanjem avtobusov v
in pred rondojem izpostavljajo otroke nevarnosti pri samem vstopu in izstopu na avtobus.
Podana je bila tudi pripomba, da bi morali v sami oceni izvajanja občinskega programa
varnosti posvetiti več pozornosti samemu varstvu okolja ter predstaviti npr. podatek, koliko
črnih odlagališče in storilcev je bilo odkritih.
Podan je bil odgovor, da vseh pooblastil nimajo, da pa bo v letnem poročilu MI-SPO podan
tudi podatek o črnih odlagališčih.
Župan: Predlaga sprejem oceno izvajanja občinskega programa varnosti.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2013 – prva obravnava
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 Županc, predsednik 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:
Na klop je bil dan predlog amandmaja k predlogu Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2013, ki je bolj tehnične narave, in sicer:v posebnem delu odloka se v okviru
proračunske postavke 14405 iz konta 413302 »Posavska špajza – aktivnosti CRPP« znesek
3.645,32 EUR prestavi v okviru iste proračunske postavke na konto 420299 »Posavska
špajza«, s čimer je amandma uravnotežen. V Načrtu razvojnih programov se pod številko
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projekta OB110-12-0011 »Posavska špajza« znesek za leto 2013 poveča za 3.645,32 EUR
za leto 2014 pa za 1.822,66 EUR.
Višina proračuna je zaradi zaključevanja finančno zelo obsežnega projekta gradnje
optičnega omrežja in zakonskega znižanja povprečnine za vse občine nekoliko nižja kot v
preteklem letu in znaša dobrih 18 milijonov evrov, pri čemer je skoraj 40 odstotkov
namenjenih investicijam. Te bodo, kot doslej, ob zagotovljenih lastnih sredstvih temeljile
predvsem na evropskih sofinancerskih virih. Večji poudarek v letu 2013 bo na gradnji
okoljske in družbene infrastrukture, predvsem gradnja vodooskrbnih sistemov, komunalno
urejanje za gradnjo stanovanjskih objektov, urejanje okolice sevniškega gradu, priprava na
izvedbo energetskih sanacij javnih objektov in na gradnjo osnovne šole v Tržišču. Ob tem bo
Občina Sevnica zagotavljala vse zakonske naloge in obveznosti, ohranjala najmanj obstoječi
standard, podpirala širšo družbeno dejavnost ter tudi v bodoče celostno skrbela za
enakomeren razvoj na celotnem območju občine.
Nadzorni odbor Občine Sevnica, Odbor za finance ter druga delovna telesa občinskega
sveta so obravnavali predlog odloka, se z njim strinjajo ter predlagajo združitev prve in druge
obravnave predloga odloka.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Dušan Močnik, župan, Jožef Roštohar, Tomaž Lisec in Zvone
Košmerl.
Povzetek razprave:
Izražen je bil pomislek o tem, da se realizacija nekaterih projektov v načrtu razvojnih
projektov prestavlja v prihodnja leta ter podan predlog, da se pri naslednjem takem zamiku
predhodno posvetuje s posamezno Krajevno skupnostjo o interesu za izvedbo posameznega
projekta.
Pojasnjeno je bilo, da bo župan skupaj s sodelavci v letu 2013 obiskal vse Svete krajevnih
skupnosti, z namenom usklajevanja strateških dokumentov, vključno z načrtom razvojnih
projektov.
Krajevna skupnost Blanca ima predloge za umestitev v proračun, želijo odgovor na svoje
predloge.
Župan je odgovoril, da je bil tudi predsednik Krajevne skupnosti prisoten pri usklajevanju
proračuna, kjer so se dogovarjali, kateri projekti se bodo umestili v proračun ter dodal, da je
veliko lažje naštevati želene projekte kot pa zagotoviti sredstva za njihovo izvajanje.
Župan: Predlaga sprejem treh sklepov, vezanih na Odlok o proračunu Občine Sevnica za
leto 2013.
SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je k predlogu Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2013 sprejel
naslednji amandma:
- v posebnem delu odloka se v okviru proračunske postavke 14405 iz konta 413302
»Posavska špajza – aktivnosti CRPP« znesek 3.645,32 EUR prestavi v okviru iste
proračunske postavke na konto 420299 »Posavska špajza«, s čimer je amandma
uravnotežen. V Načrtu razvojnih programov se pod številko projekta OB110-12-
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0011 »Posavska špajza« znesek za leto 2013 poveča za 3.645,32 EUR za leto 2014
pa za 1.822,66 EUR.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2013
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica določa, da se višina
denarne pomoči določi s sklepom ob sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto in
velja do uveljavitve proračuna za naslednje koledarsko leto. Predlagal je, da bi višina
enkratne denarne pomoči v letu 2013 ostala enaka kot v letu 2012, in sicer v znesku 240
EUR.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Gregor Simončič, župan, Rok Petančič, Jožef Roštohar, Štefan
Teraž, Jože Imperl, Breda Drenek Sotošek.
Povzetek razprave:
Tekom razprave nihče od razpravljavcev ni imel pripombo o višini denarne pomoči, so pa bili
podani naslednji predlogi: da bi se denarna pomoč izplačevala v denarju in ne v obliki bona,
da bi se bon lahko porabil pri različnih ponudnikih oziroma tudi v lekarnah.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu
2013.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Sevnica v letu 2013, ki znaša 240 EUR.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Tomaž Lisec, predsednik Odbora za šport:
Na podlagi veljavne zakonodaje je lokalna skupnost dolžna skrbeti za uresničevanje javnega
interesa v športu in sicer z zagotavljanjem sredstev za realizacijo nacionalnega programa, ki
se nanaša na lokalne skupnosti in izvedbo lokalnih programov športa, s spodbujanjem in
zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem in
vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov. Izvajanje nacionalnega programa
športa se določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada in letnimi programi, ki jih sprejmejo
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lokalne skupnosti, katere so dolžne določiti podrobnejša merila za izvajanje letnih
programov, kar je v Občini Sevnica urejeno s Pravilnikom o sofinanciranju Letnega programa
športa v Občini Sevnica.
Z javnim razpisom za zbiranje ponudb in programov, ki se bodo sofinancirali s proračunskimi
sredstvi, bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem. Sofinancirani
bodo programi športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije, kakovostnega športa,
vrhunskega športa, športa invalidov in miselnih iger. Pri programu športne rekreacije je na
novo dodano ribištvo. Skupni obseg vseh sredstev za Letni program športa za leto 2013 je
312.000 EUR, v okviru katerega je 60.000 EUR namenjenih za sanacijo strojnice na bazenu.
Odbor za šport se je seznanil z Letnim programom športa za leto 2013 in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Dušan Močnik, Mojca Sešlar in župan.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj se sofinancirajo samo programi oziroma dejavnosti, ki so
navedene v Letnem programu športa in ne tudi ostale dejavnosti.
Podan je bil odgovor, da Zakon o športu izrecno navaja dejavnosti, ki se lahko sofinancirajo
na podlagi Letnega programa športa.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejetju Letnega programa športa za leto 2013.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Roman Perčič:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica je osnova za plačevanje
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki je prihodek proračuna. Občinski svet je zadnje
povišanje vrednosti točke za izračun vrednosti sprejel leta 2009, ki se je uporabljala za leto
2010, 2011 in 2012. Kljub temu, da je Občina Sevnica v zadnjih nekaj letih povečala nivo
komunalne opremljenosti na celotnem območju občine, bo tudi zaradi splošne ekonomske
situacije, tudi v letu 2013 vrednost točke ostala nespremenjena, to je 0,00083 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 10
Predlog sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Vrednost točke je osnova izračun davka na nepremičnine. Vrednost točke je v letu 2012
znašala 2,80 EUR. Na podlagi republiških meril ter ob upoštevanju rasti cen življenjskih
potrebščin vrednost točke za leto 2013 znaša 2,86 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o vrednosti točke za ugotavljanje vrednosti stavb.
Občinski svet je sprejel sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov
stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju
Občine Sevnica, ki za leto 2013 znaša 2,86 EUR.
SKLEP:
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Občina mora vsako leto na osnovi veljavne zakonodaje določiti gradbeno ceno za m2 neto
tlorisne površine stanovanj in vrednost stavbnega zemljišč.
Primerljiva gradbena cena stanovanj se uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko
gradnjo, vrednost stavbnega zemljišča pa se uskladi na osnovi indeksa življenjskih
potrebščin.
Tako bi predlagana primerljiva gradbena cena za 1m2 neto tlorisne površine objekta,
zmanjšana za stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica
znašala 894,30 EUR, vrednost stavbnega zemljišča pa za naselji Sevnica in Boštanj 9,44
EUR/m2 , za ostala naselja pa. 6,30 EUR/m². Vrednost se med letom valorizira.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Dušan Močnik, župan in Alenka Mirt.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje ali ima primerljiva gradbena cena stanovanj ter vrednost
stavbnega zemljišča kakšno vlogo pri izoblikovanju končne vrednosti cenilcev.
Pojasnjeno je bilo, da sta primerljiva gradbena cena stanovanj ter vrednost stavbnega
zemljišča izhodiščna cena za pripravo cenitve, vendar pa se pri sami cenitvi poleg tega
upoštevajo še drugi kriteriji, kot so: lokacija, starost zgradbe, možnost eksploatacije, lega,
velikost…
Župan: Predlaga sprejem sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2013.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Poročilo občinske volilne komisije o izidu referenduma za izločitev naselja Dolnje
Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje
Brezovo
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Lisec, predsednik Občinske volilne komisije Občine
Sevnica in župan:
V skladu z zakonodajo ter sklepom občinskega sveta so bile izvedene potrebne aktivnosti ter
sam referendum, ki je potekal 11. novembra 2012.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se je glasilo: »Ali ste za to, da se
naselje Dolnje Brezovo izloči iz Krajevne skupnosti Blanca in da se ustanovi nova Krajevna
skupnost Dolnje Brezovo kot samostojna pravna oseba?«
V volilni imenik je bilo vpisanih 119 volivcev, glasovalo je 96 volivcev ali 80,67 %. Oddanih je
bilo 96 glasovnic, od tega je bilo 95 veljavnih glasovnic, neveljavna je bila 1 glasovnica. »ZA«
je glasovalo 81 volivcev ali 85,26 %, »PROTI« pa je glasovalo 14 volivcev ali 14,74 %.
Občinska volilna komisija je ugotovila da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da
se naselje Dolnje Brezovo izloči iz Krajevne skupnosti Blanca in da se ustanovi nova
Krajevna skupnost Dolnje Brezovo kot samostojna pravna oseba.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom občinske volilne komisije.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom Občinske volilne komisije Občine Sevnica o
izidu referenduma za izločitev naselja Dolnje Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in
ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Mirt:
Na klop je bilo dano dopolnilno gradivo za ukinitev statusa javnega dobra v k.o. Podvrh in
izvedbo menjave, za kar se dopolni tudi sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
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.
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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 10 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 14
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
V vseh treh primerih gre za ukinitev statusa javnega dobra, kjer je kot metoda razpolaganja
predvidena neposredna 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
1461/2 in 1463/5, obe k.o. 1370-Podvrh, za parcelo številka 1121/2, k.o. 1363-Radež ter
za parcelo številka 2768/6, k.o. 1397-Tržišče in odobril predlog razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi so sodelovali: Alojz Zalašček, župan, Tomaž Lisec in Rok Petančič.
Povzetek razprave:
Alojz Zalašček:
V zvezi z odgovorom o predaji I-profilov z mostu čez reko Mirno v Boštanju podjetju Kostak,
ki je v protivrednosti namenil sredstva za nakup igral pred vrtcem Kekec v Sevnici, je izrazil
nestrinjanje, da sponzoriranje ni bilo izvedeno za nakup igral za Osnovno šolo Boštanj.
Tomaž Lisec:
Zaradi višine sredstev, ki jih je Občina Sevnica namenila za izdelavo občinskega
prostorskega načrta in strokovnih podlag, predlaga, da se Nadzorni odbor Občine Sevnica
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podrobneje opredeli do porabe sredstev občine oziroma pridobi podatke o razlogih za višino
posameznih izplačil.
Rok Petančič:
Ponovi pobudo za ureditev prehoda za pešce pri sevniškem nadvozu ceste nad železnico v
obliki montažnega mostu. Meni, da je varnost pešcev na tem območju preveč ogrožena, da
bi se čakalo na izvedbo celovite rešitve problematike glavnega uvoza v Sevnico, ki lahko
traja več let.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejemu odgovorov, z danimi pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami:
Alojz Zalašček:
V zvezi z odgovorom o predaji I-profilov z mostu čez reko Mirno v Boštanju podjetju
Kostak, ki je v protivrednosti namenil sredstva za nakup igral pred vrtcem Kekec v
Sevnici, je izrazil nestrinjanje, da se sponzoriranje ni bilo izvedeno za nakup igral za
Osnovno šolo Boštanj.
Tomaž Lisec:
Zaradi višine sredstev, ki jih je Občina Sevnica namenila za izdelavo občinskega
prostorskega načrta in strokovnih podlag, predlaga, da se Nadzorni odbor Občine
Sevnica podrobneje opredeli do porabe sredstev občine oziroma pridobi podatke o
razlogih za višino posameznih izplačil.
Rok Petančič:
Ponovi pobudo za ureditev prehoda za pešce pri sevniškem nadvozu ceste nad
železnico v obliki montažnega mostu. Meni, da je varnost pešcev na tem območju
preveč ogrožena, da bi se čakalo na izvedbo celovite rešitve problematike glavnega
uvoza v Sevnico, ki lahko traja več let.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jožef Žnidarič:
1. Predlaga postavitev znaka za prepoved parkiranja tovornjakov s priklopniki ob glavni
cesti ob podpornem zidu v Boštanju.
2. Poda pobudo, da naj Občina Sevnica pristopi k iskanju rešitve za umestitev pločnika
ob glavni cesti v Dolenjem Boštanju do Hoferja.
Dušan Močnik:
Na podlagi razprav glede združevanja srednjih in visokih šol ter v povezavi s številom vpisnih
mest, izrazi bojazen, da lahko država sproži isti proces tudi na področju osnovnih šol.
Zanima ga opredelitev Občine Sevnica glede razvoja šolstva v mirenski dolini.
Alojz Zalašček:
Ob zadnjem večjem deževju je reka Sava poškodovala velik del brežin med Šmarčno in
Kompoljem. Poškodovan je tudi del poti, ki vodi do kmetijskih zemljišč. Predlaga trajno
sanacijo in celovito ureditev brežin.

12

Breda Drenek Sotošek:
Predlaga, da se ob pripravi rebalansa proračuna ustvari klima za soglasje k uvrstitvi
izgradnje večnamenske kulturne dvorane v Sevnici v proračun.
Tomaž Lisec:
Zanima ga, kakšne so možnosti vzpostavitve javne blagajne za plačevanje položnic občanov
brez provizije, v okviru občinske uprave.
Rok Petančič:
Ob zadnjem obilnem sneženju so občani podali pripombe o kvaliteti pluženja javnih poti
izvajalcev in predlaga, da se izvajalce opozori, da naj delo opravljajo temeljito.
Božidar Groboljšek:
Predlaga večkratni odvoz zabojnikov, v katere občani odlagajo embalažo (rumeni zabojniki).
Ad 17
Razno
Župan:
- ob zaključku leta se zahvali za konstruktivno sodelovanje,
- voščilo ob prihajajočih božično-novoletnim praznikom ter Dnevu samostojnosti
- 20. 12.: povabi na gledališko predstavo z družabnim srečanjem v Kulturno dvorano
Sevnica,
- v iztekajočem se letu se bo odvilo še veliko družabnih dogodkov in prireditev, izpostavi
pa:
- 26.12. ob 17. uri: proslava ob Dnevu samostojnosti v Kulturnem domu Krško
- 28.12. ob 18. uri v Športnem domu: božično-novoletni koncert Godbe Sevnica
- 31.12.: silvestrovanje na prostem
- svetnike povabi na ogled fotografij in grafik Mirenska dolina v polževi lupini, Damijana in
Sebastijana Popelarja ter drugih avtorjev; ogledu sledi pogostitev v Albert Felicijanovi
dvorani.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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