OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0007/2013
Datum: 05. 04. 2013

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 27. 03. 2013, 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, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Ivan
Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar, Gregor
Simončič, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček, Jožef Žnidarič,
Jože Županc.
Odsotna: Jože Gorišek, Dušan Močnik.
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 3. t.d.r.
- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., k 7. t.d.r.
- Martin Bratanič, direktor RRA Posavje, k 8. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Martin Luzar – Dolenjski list.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 20. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. 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, s tem, da se po skrajšanem postopku obravnava 7. t.d.r. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega
podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju;da se
za 9. točko dnevnega reda uvrsti nova, 10. točka dnevnega reda, z nazivom Potrditev
sprememb Načrta razvojnih programov 2013-2016 Občine Sevnica; ostale točke dnevnega
reda pa se preštevilčijo.
Na klop je bilo dano gradivo za dodatno točko dnevnega reda, in sicer kot 10. točka
dnevnega reda z nazivom Potrditev sprememb Načrta razvojnih programov 2013-2016
Občine Sevnica ter stališči Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo k 6. in 7. t.d.r.
*Prideta Tomaž Lisec in Štefan Teraž (prisotnih 20.)
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
*Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 21).
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem:
- da se po skrajšanem postopku obravnava 7. t.d.r. - Predlog Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju;
- da se za 9. točko dnevnega reda uvrsti nova, 10. točka dnevnega reda, z nazivom
Potrditev sprememb Načrta razvojnih programov 2013-2016 Občine Sevnica;
- ostale točke dnevnega reda pa se preštevilčijo.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta, z dne 27.
02. 2013
3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto
2012
4. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Občine Sevnica – druga obravnava
5. Predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Sevnica – druga
obravnava
6. Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini
Sevnica – druga obravnava

7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja
občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo
goro v Šmarju – skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna
razvojna agencija Posavje – prva obravnava
9. Predlog sklepa o dopustitvi širitve območja stavbnih zemljišč na parceli številka 2212,
k.o. Studenec
10. Potrditev sprememb Načrta razvojnih programov 2013-2016 Občine Sevnica
11. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica
12. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
14. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta, z dne
27. 02. 2013
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 19. redne seje občinskega sveta z dne,
27. 02. 2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
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 akti so bili objavljeni v Uradnem listu št. 22/13. Predloženi so odgovori na
vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 19. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 19. redne seje občinskega sveta
z dne, 27. 02. 2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Martin Cerjak, vodja MI-SPO:
V Skupnem prekrškovnem organu je od leta 2011 zaposlenih pet uradnih oseb: vodja (in
inšpektor), inšpektor, višji nadzornik ter dva redarja. Poudarki za Sevnico:
Osnovna naloga je zagotavljanje varnosti v prometu, s poudarkom na nadzoru mirujočega
prometa, z odkrivanjem prekrškov v zvezi z nepravilnim parkiranjem, redarja sta izvajala 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.
Opravljajo se tudi preventivni 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, v Sevnici je bilo opozorjeno na poškodbe
cestišč po zimi, v zvezi s tem so se že povezali s policijsko postajo.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Ivan Orešnik, župan, Martin Cerjak, Rok Petančič, Jože Imperl,
Zvone Košmerl, Alenka Mirt, Jožef Roštohar.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo mnenje, da se področje dela organa prekriva s področji dela določenih
inštitucij ter da je z ekonomskega vidika velik razkorak, npr. za Sevnico, med višino sredstev,
ki jih Občina Sevnica vloži v delovanje organa ter prihodki, ki jih je dobila s plačanimi globami
oziroma, da je med planiranimi sredstvi za delovanje ter realizirani sredstvi prevelika.
Pojasnjeno je bilo, da Občina Krško kot nosilna občina pripravi predlog financiranja za
delovanje MI-SPO, ki ga občine vključijo v svoje letne proračune. Realizacija za leto 2012
(159.865 EUR) je bila bistveno nižja od predvidenih sredstev (174.171 EUR) za delovanje.
Vsaka občina, ki sofinancira delovanje MI-SPO, poda zahtevek za sofinanciranje državi v
višini 50% upravičenih stroškov in sicer za nazaj. Na letni ravni za Občino Sevnica
sofinanciranje države znaša med 19. in 21.000 EUR, kar pomeni, da skoraj polovico vloženih
sredstev za delovanje organa občina dobi povrnjenih.
Dana je bila še pobuda, da naj MI-SPO v času kosovnega odpada nameni več pozornosti
tudi na varnost zasebne lastnine, saj razni pobiralci oziroma zbiratelji odpadnega materiala
vse pogosteje vlamljajo v zasebne prostore občanov.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom MI-SPO.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Občine Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Mojca Sešlar:
V prvi obravnavi so bili podani predlogi Zavodu za varstvo kulturne dediščine, da preveri
varovalni pas okoli cerkve na Razborju, oceni rudarsko območje v Krmelju ter da se ponovno
preverijo spomeniki 20. in 21. stoletja. Zavod je podal odgovor z obrazložitvami:
- območje varovalnega pasu na Razborju je varovano predvsem zaradi vizualnega
(vedutnega) kriterija, zato želijo območje tudi v prihodnje ohraniti nepozidano in tako
zagotoviti trajnostno ohranitev obstoječega stanja dominantne cerkve na grebenu;
- rudarsko območje Šentjanž-Krmelj v celoti ne ustreza kriterijem za razglasitev spomenika
lokalnega pomena;
- med kulturne spomenike pa je zavod dodal še tri kulturne spomenike lokalnega pomena:
Jakilovo graščino v Krmelju, spomenik izgnancev II. svetovne vojne v Krmelju in
spomenik Milanu Majcnu in Janku Mevžlju v Šentjanžu.
Občina Sevnica je po pregledu strokovnih podlag podala predlog, da se zaradi širokega
vplivnega območja, Jakilova graščina izvzame iz predloga odloka, da pa se vodi kot kulturna
dediščina, vpisana v register kulturne dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vsaka
kulturna dediščina je varovana samo v primeru, če je vključena v prostorske akte oziroma je
razglašena v občinskem odloku kot spomenik lokalnega pomena. V primeru izvajanja
kakršnih koli gradbenih posegov na kulturni dediščini, ki je vpisana samo v registru kulturne
dediščine, niso potrebna nobena soglasja oziroma dovoljenja s strani Zavoda. Ker za takšne
kulturne spomenike obstajajo strokovne podlage, se lahko le-te, v primeru državnih javnih
razpisov, ki bi sofinancirali obnove kulturnih spomenikov lokalnega pomena, naknadno doda
v odlok.
Predlagan je bil še popravek odloka in sicer da se v celotnem besedilu Odloka o razglasitvi
kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, navedba «Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana«, zamenja
z navedbo »ministrstvo, pristojno za kulturo«.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Jože Imperl, Mojca Sešlar, župan in Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Na obrazložitev Zavoda za varstvo kulturne dediščine glede vplivnega območja na Razborju,
ki ga želi ohraniti nepozidanega, je bilo zastavljeno vprašanje, zakaj pa občinski prostorski
načrt na tem območju dovoljuje gradnjo. Konkretno za primer arheološkega najdišča Gradec
(Razbor) je bilo v razpravi povzeto, da odlok vsebuje tudi navedbo, da zahteva glede
vzdrževanja in varovanje spomenika vsebuje tudi preprečevanje zaraščanja in redno košnjo.
Iz tega je sledilo vprašanje, če lastniki nepremičnin sploh vedo, da je le-ta spomenik ter kako
je potrebno skrbeti za njihovo vzdrževanje in varovanje, kajti omenjeno arheološke najdišče
je v bistvu gozd in je zaraščeno območje.
Podana je bila obrazložitev, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine dal soglasje k
občinskemu prostorskemu načrtu. Na omenjenem območju je možna gradnja s soglasjem
zavoda, verjetno s pogoji glede višine zgradbe, barve streheL Vsi lastniki parcel,
nepremičnin, v vseh vplivnih območjih so bili v procesu nastajanja odloka s tem seznanjeni,
pripravljalec odloka je tudi upošteval vsa njihova pisna mnenja.
Izraženo je bilo strinjanje, da se Jakilova graščina izvzame iz odloka ter se vodi kot kulturna
dediščina, vpisana v register kulturne dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Domačini pa si želijo, ker graščina izraža identiteto kraja in ima za lokalno okolje simbolni
pomen, da se objektu nameni določeno pozornost za ohranitev, tako v prostorskih kot v
razvojnih načrtih.

Glede na to, da je graščina v občinski last, bo objekt vzdrževan, ga pa bo potrebno narediti
bolj uporabnega, kot je bil do sedaj.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka, z dodatnimi sklepi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se v celotnem besedilu Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, navedba «Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana«,
zamenja z navedbo »ministrstvo, pristojno za kulturo.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma k Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Sevnica in sicer, da se profani objekt pod
zaporedno št. 50 (Krmelj – Jakilova graščina) izvzame iz odloka. Ostali spomeniki
lokalnega pomena se ustrezno preštevilčijo.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena
na območju Občine Sevnica
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Sevnica –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Drago Krošelj, predsednik Odbora za
gospodarstvo:
- v 1. členu se doda nova določba: »Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za primere,
ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega obrata v premičnih objektih
oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.«,
- v 3. členu se zaradi lažje razumljivosti že pred danim besedilom dodajo pojasnila še treh
pojmov,
- v 5. členu se pod prvo točko še doda vrsta gostinskega obrata izletniška kmetija,
- v 5. členu se pod drugo točko doda alineja: »- v osrednjem območju centralnih dejavnosti
(razen stavbe s stanovanji) ob petkih in sobotah med 24. in 1. uro naslednjega dne, vse
ostale dni do 24. ure«,
- v 7. členu se doda alineja: »- v osrednjem območju centralnih dejavnosti ob petkih in
sobotah do 3. ure naslednjega dne, vse ostale dni do 1. ure naslednjega dne,«
- v 7. členu pa se besedilo pod alinejo »na drugih območjih med 2. in 5. uro naslednjega
dne«, popravi besedilo »na drugih območjih do 5. ure naslednjega dne«.
Odbor za gospodarstvo je obravnaval besedilo pravilnika v drugi obravnavi in ga posreduje
občinskemu svetu v obravnavo.

Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika v drugi obravnavi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini
Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Jože Županc, predsednik Odbora za
komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Predlog odloka v drugi obravnavi je usklajen s pripombami in predlogi Odbora za komunalno
dejavnost in infrastrukturo. Predlog odloka je bil posredovan v usklajevanje tudi
Medobčinskemu inšpektoratu – Skupnemu prekrškovnemu organu, zato sta v besedilo
odloka dodani še dve spremembi, ki se nanašata na nadzor nad odlokom, in sicer:
- v 46. členu se zadnja dva odstavka, ki se nanašata na kazenske določbe spremenita
v smislu nadzora in kaznovanja celotnega 46. člena in le v delu pridobitve dovoljenja
pristojnega organa,
- naslov sklopa D se glasi le «NADZORSTVO«, ker ne gre le za inšpekcijski nadzor
temveč nadzor opravljajo tako redarji kot tudi občinska uprava; ne izvaja se nadzora
le občinski cest, temveč tudi javnih površin; tudi v naslovu 55. člena se črta beseda
»inšpekcijskega«; v besedilu 55. člena se za besedno zvezo »pooblaščena uradna
oseba« v prvem in drugem odstavku doda besedna zveza »iz svoje pristojnosti«, ker
nadzor poleg inšpektorja opravlja tudi občinska uprava - vsak iz svoje pristojnosti po
zakonih in odloku.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog druge obravnave
odloka in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem, s pripombo, da se v 30.
členu za besedilom »skrbi pristojni vzdrževalec« doda besedilo »občinske ceste višjega
reda«, kot je bilo to zapisano v sklepu prve obravnave odloka.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Podlesnik, župan, Božidar Beci, Alenka Mirt in Jožef
Roštohar.
Povzetek razprave:
Podano je bilo stališče, da je predvideni 10 metrski varovalni pas ob občinski cesti preširok
ter da se pri urejanju tega pasu (obsekavanje, košnja), na površinah, kjer še ni urejenega
zemljiško-knjižnega stanja, pojavljajo težave z lastniki zemljišč.
Širine varovalnega pasu ob občinski cesti določa zakonodaja, ki tudi določa, da so ga lastniki
sami dolžni urediti, v nasprotnem primeru to naredi vzdrževalec ceste.
Predlagano je bilo še, da se naj lastnike zemljišč obvesti, kdaj se čisti varovalni čas, da ne bo
prihajalo do jeze med lastniki in da ne bo potekalo čiščenje v nasprotju z njihovimi nameni o
uporabi kmetijskih kultur.

Pojasnjeno je bilo, da se ne čisti celoten varovalni pas, pač pa le npr. en meter ob cesti, da
se zagotovi preglednost ceste, 10 metrski varovalni pas občinske ceste pa je predviden
predvsem zaradi preprečitve gradnje objektov oziroma postavitve naprav v tem pasu.
Župan: Predlaga sprejem odloka, s pripombo Odbora za komunalno dejavnost in
infrastrukturo.
SKLEP:
Občinski svetu je sprejel Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju
prometa v Občini Sevnica, s tem, da se v 30. členu za besedilom »skrbi pristojni
vzdrževalec« doda besedilo »občinske ceste višjega reda«, kot je bilo to zapisano v
sklepu prve obravnave odloka.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja
občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo
goro – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič, Milena Lukić, DEMINDA ARHITEKTURA
d.o.o., Jože Županc, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Investitor Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p. in pooblaščeni projektant DEMIDA ARHITEKTURA
d.o.o. sta pripravila program opremljanja stavbnih zemljišč na območju obravnavanega
območja, kjer je predvidena gradnja štirih enostanovanjskih objektov, gospodarskih objektov,
opornih zidov in dograditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture za priključitev
načrtovanih objektov.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog odloka ter ga
predlagal občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rok Petančič, župan in Roman Perčič.
Povzetek razprave:
Podana je bila pripomba o neustreznosti lokacije obstoječega ekološkega otoka na
obravnavanem območju ter pojasnilo, da o lokacijah vedno potekajo usklajevanja med
krajani, Komunalo in prostorsko pristojno Krajevno skupnostjo. Grafika, ki je predstavljena v
gradivu, je iz sprejetega občinskega podrobnega prostorskega načrta za obravnavano
območje, dejansko pa obstoječega ekološkega otoka na tem območju ne bo več, pač pa bo
200 m nižje, za bloki na Planinski cesti, dodan še en ekološki otok.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo
območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo
na Zajčjo goro.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna
razvojna agencija Posavje – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali Vlasta Kuzmički, Martin Bratanič, direktor RRA Posavje in
Drago Krošelj, predsednik Odbora za gospodarstvo:
Regionalna razvojna agencija je pripravila spremembe odloka, ki so potrebne zaradi
spremembe zakonodaje, ki nalagajo nove naloge razvojnim agencijam. V odloku je
predlagana tudi ureditev ustanoviteljske strukture vseh šestih občin, ki sestavljajo
Spodnjeposavsko razvojno regijo, se pravi tudi občini Bistrica ob Sotli in Radeče. V
spremembo odloka je dodana tudi sprememba sedeža agencije, ostala določila odloka
ostajajo nespremenjena. Odlok bodo obravnavale vse občine ustanoviteljice, v drugo
obravnavo odloka bodo vnesene vse pripombe občin.
Odbor za gospodarstvo je predlog odloka obravnaval in ga posredoval občinskemu svetu v
nadaljnjo obravnavo.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog sklepa o dopustitvi širitve območja stavbnih zemljišč
na parceli številka 2215, k.o. Studenec
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Gregor Simončič, predsednik Odbora za
varstvo in urejanje okolja:
V naselju Ponikve pri Studencu na delu zemljišča parc. št. 3464, k.o. Studenec stoji domačija
Hribšek, ki je v večjem delom pozidana. Investitor želi na območju dvorišča zgraditi stavbo za
hrambo kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije. Lokacija predvidenega objekta leži po
veljavnem planskem aktu v območju drugih kmetijskih zemljišč, zato je v skladu z 29. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju investitor pristopil k izdelavi strokovnega gradiva za
širitev stavbnih zemljišč in podajo pobude na Občino Sevnica. Obravnavano zemljišče ne leži
v območju, ki bi bilo s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot
varovano območje. Omenjena širitev ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine, saj gre
za širitev obstoječe podrobnejše namenske rabe. Na območju širitve območja stavbnih
zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorsko
izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe pozidave, s katero je območje širitve
funkcionalno povezano.
Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval pobudo za širitev območja stavbnih
zemljišč, s katero soglaša in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o dopustnosti
širitve območja stavbnih zemljišč.
Župan: Odpre razpravo. Predlaga, da bi četrti člen predlaganega sklepa, ki govori o
veljavnosti sprejetega sklepa, zaradi nedvoumnosti zapisali tako, kot je navedeno v Zakonu o
prostorskem načrtovanju, da bi glasil: L. »Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani

investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo
objekta na območju širitve«.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa, s popravkom.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na
parceli številka 2215, k.o. Studenec, s tem da se spremeni 4. člen, ki glasi:
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove
objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Potrditev sprememb Načrta razvojnih programov 2013-2016 Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, mag. Vlasta Marn in Mojca Sešlar:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi tretjega odstavka 23. člena
Zakona o financiranju občin objavilo razpis za oddajo načrtov porabe za leti 2013 in 2014.
Občina Sevnica bo kandidirala na navedeni razpis s projekti, ki so že v veljavnem proračunu,
med drugimi tudi Obnova parkirišča pri OŠ Loka, Ureditev otroških igral ter Sanacija okolice
bazena. Rok za oddajo projektov je 12.4.2103, obvezna priloga k prijavi pa je usklajen Načrt
razvojnih programov.
Za potrebe razpisa je potrebna uskladitev vrednosti navedenih treh projektov v Načrtu
razvojnih programov 2013-2016 v letu 2013, ker Občina želi za vse načrtovane projekte
pridobiti najvišjo vrednost sofinanciranja v višini 80 % nepovratnih sredstev od celotne
vrednosti investicije.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo javni razpis za izbor
kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Občina Sevnica bo na razpis
kandidirala s projektom Restavratorski posegi v gradu Sevnica. Projekt bo vključen v
proračun 2014, prav tako je potrebna uskladitev Načrta razvojnih programov 2013-2016 v
letu 2014.
Razpis, z 1,9 mio EUR nepovratnih sredstev, ima dva sklopa: prvi sklop vključuje
sofinanciranje izvedbe gradbeno obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih
sestavin razglašenih kulturnih spomenikov; drugi sklop pa sofinanciranje izvedbe
konservatorsko-restavratorskih posegov na razglašenih kulturnih spomenikov, ki niso
statično ogroženi. Občina bo v okviru prvega sklopa prijavila konservatorsko-restavratorske
posege na kamnitih delih v atriju gradu – na kamnitih stebrnih obokanega hodnika, portalih,
oknih, vodnjaku in ostalih kamnitih elementih; v okvir drugega sklopa razpisa pa bo vključila
rekonstrukcijo poslikav na grajskem hodniku prvega nadstropja. Skupna ocenjena vrednost
projekta je 53.000 EUR, s tem da je vrednost prvega sklopa okoli 24.000 EUR in vrednost
drugega sklopa projekta približno 29.000 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev sprememb Načrta razvojnih programov 2013-2016.

SKLEP:
Občinski svet je potrdil spremembe Načrta razvojnih programov 2013-2016, ki se
nanašajo na projekte Obnova parkirišča pri OŠ Loka, Ureditev otroških igral, Sanacija
okolice bazena in Restavratorski posegi v gradu Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Lekarna Sevnica je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica. Sedanja
direktorica Ana Dolinšek Weiss s 30. 04. 2013 odhaja v pokoj. Svet zavoda Lekarna Sevnica
je na podlagi Pogodbe o zaposlitvi predčasno razrešil direktorico na njeno zahtevo in izpeljal
razpis za direktorja zavoda. Na objavljen razpis se je kot edina kandidatka javila Irena
Groboljšek Kavčič, Bohorska ulica 5, Sevnica. Svet zavoda je na seji dne, 25. 02. 2013, za
direktorico imenoval Ireno Groboljšek Kavčič ter v skladu z zakonom in statutom zavoda
zaprosil občinski svet za izdajo soglasja k imenovanju. Kandidatka je mandatni komisiji tudi
osebno predstavila vizijo nadaljnjega vodenja in razvoja Lekarne Sevnica.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po predstavitvi in razpravi sprejela
sklep, s katerim predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju Irene
Groboljšek Kavčič, magistri farmacije, stanujoči na naslovu Bohorska ulica 5, pošta Sevnica,
za direktorico javnega zavoda Lekarna Sevnica.
Župan: Odpre skupno razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rok Petančič, župan, Rado Kostrevc, Ivan Orešnik, Drago Krošelj
in Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
V razpravi je bil dan predlog, da bi se kandidati za direktorje, katere imenuje občinski svet,
predstavili tudi na seji sveta, da bi se svetniki lažje odločili o potrditvi oziroma sploh spoznali
kandidate.
Razpravljajoči člani mandatne komisije so bili mnenja, da bi se s tem izničila vloga in pomen
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ob zaključku razprave so se razpravljavci strinjali, da naj bo v prihodnje pri točkah dnevnega
reda, kjer se imenujejo direktorji javnih zavodov/podjetij oziroma se izdajajo soglasja/mnenja
k imenovanju, gradivu priložen tudi njihov razvojni program podjetja/zavoda.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je dal soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič,
magistri farmacije, stanujoči na naslovu Bohorska ulica 5, pošta Sevnica, za
direktorico javnega zavoda Lekarna Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
Poda pobudo, da se naj na desni strani mostu na reki Mirni v Boštanju asfaltira še metrski
pas kot površina za pešce.
Božidar Beci:
Predlaga, da se po izgradnji optičnega omrežja opravi ogled in sanacija cestišča ŠentjurGorelne ter uredi lastniško razmerje.
Jože Županc:
1. Zanima ga, zakaj se je spremenil plan izgradnje vodovodnega sistema za zaselke
Cirje-Klanc-Brezovec-Handija, v krajevni skupnosti Blanca.
2. Postavi vprašanje, kako bo po 31.12.2015 potekalo pridobivanje vodnega dovoljenja
za vodovode za zasebne vodovode. Konkretno ga zanima za vodovod, ki poteka po
območju dveh občin – Sevnica in Krško.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga terminski plan sprejemanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki so
kot taki opredeljeni v občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
2. Povpraša, če bo potrebno zaradi sprejete Uredbe o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje, spreminjati tudi občinske odloke.
Breda Drenek Sotošek:
Poda pobudo, da naj izvajalci del, ki so jih opravljali na Drožanjski cesti, pospravijo območje
kabliranja.
Ad 14
Razno
Župan:
- naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma 24. aprila 2013,
- zaželi prijetne velikonočne praznike.

Seja je bila zaključena ob 17.05 uri.
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