OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0007/2013
Datum: 13. 05. 2013
ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 24. 04. 2013, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Irena Dobnik, Stanislav Erman, Jože Gorišek, Božidar Groboljšek, Jože Imperl,
Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, , Ivan Orešnik, Rok Petančič,
Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar, Gregor Simončič, Hermina Šantej,
Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček, Jožef Žnidarič, Jože Županc.
Odsotni: Breda Drenek Sotošek, Tomaž Lisec, 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 Bratanič, direktor RRA Posavje, k 3. t.d.r.
- Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica, k 4. t.d.r.
- Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica, k 5. in 6. t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 7. t.d.r.
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica, k 8. t.d.r.
- Danica Božic, direktorica Centra za socialno delo Sevnica, k 9. in 10. t.d.r.
- Tomaž Zver, predstavnik Sončne zadruge z.b.o. Ljubljana, k 11. t.d.r.
- Franc Ernestl, po pooblastilu predsednika Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 12. in
13. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Anja Kerin – Dolenjski list, Branka Dernovšek – Vaš kanal.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 21. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje
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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 12. t.d.r.:
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013 in 13. t.d.r.: Predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz
naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica.
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
obravnavata 12. t.d.r.: Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto
2013 in 13. t.d.r.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v
lasti Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta, z dne 27.
03. 2013
3. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2012
4. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Sevnica za leto 2012
5. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2012
6. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2013
7. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2012
8. Poročilo delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica za
leto 2012
9. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2012
10. Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
11. Predstavitev modela prenove kotlovnic s pomočjo Sončne zadruge z.b.o.
12. **Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2012
13. **Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013 – skrajšani
postopek
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih
prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine
Sevnica – skrajšani postopek
15. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
16. Predlog pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca
17. Predlog sklepa o imenovanje predstavnika ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnika
lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Šolski center Krško-Sevnica
18. Predlog sklepa o razrešitvi članice Odbora za kulturo pri Občinskem svetu Občine
Sevnica
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19. Predlog sklepov o razrešitvi dveh predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v
Svetu JZ KŠTM Sevnica
20. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
22. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta, z dne
27. 03. 2013
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
*Pride Jožef Roštohar (prisotnih 19).
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 20. redne seje občinskega sveta z dne,
27. 03. 2013.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 19).
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. 30/13. Predloženi so odgovori na
vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 20. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 20. redne seje občinskega sveta
z dne, 27. 03. 2013.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2012
Uvodno obrazložitev so podali župan; Martin Bratanič, direktor RRA Posavje; Drago Krošelj,
predsednik Odbora za gospodarstvo ter Božidar Beci, predsednik Odbora za kmetijstvo:
V letu 2012 so je izvajanje nalog v javnem interesu nanašalo na temeljna delovna področja:
gospodarstvo; turizem; človeški viri; infrastruktura, okolje in prostor ter podeželje. Pri
izvajanju programa dela ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic oziroma negativnih
učinkov na izvajanje dejavnosti RRA Posavje. Konec leta 2012 se je pričel postopek priprave
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novega regionalnega razvojnega programa regij 2014-2020. RRA Posavje je ključna pri
črpanju evropskih sredstev za spodnje posavsko regijo (98 % povrnjenih sredstev), ki so bila
porabljena racionalno in v skladu z navodili. Občina Sevnica je v okviru razvojne prioritete
Razvoj regij v obdobju 2007-2013 prejela skoraj 8 MIO EUR sredstev.
*Pridejo Rok Petančič, Zvonko Tuhtar, Rado Kostrevc (prisotnih 22).
Odbor za gospodarstvo in Odbor za kmetijstvo sta se seznanila z letnim poročilom RRA
Posavje in sta ga posredovala občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jožef Roštohar, župan, Martin Bratanič, Janez Kukec.
Povzetek razprave:
Postavljeni sta bili vprašanji o podrobnem seznamu projektov za katere je Občine Sevnica
prejela omenjenih 8 MIO EUR ter kateri so ključni projektni novega regionalnega razvojnega
programa 2014-2020.
Občina Sevnica je sofinancerska sredstva prejela za naslednje projekte: ureditev vodovoda v
občini Sevnica; omrežje cest v občini Sevnica; ureditev prometne infrastrukture v občini
Sevnica; kanalizacija Log; gradnja vrtca v Krmelju; kanalizacija in čistilna naprava Orehovo;
sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju; rehabilitacija in izgradnja vodovodnih
sistemov; sanacija okolice gradu Sevnica. Sicer pa so vsi programi sofinanciranja navedeni
tudi v veljavnem proračunu Občine Sevnica.
Kateri bodo ključni projekti novega regionalnega razvojnega programa, je stvar posamezne
lokalne skupnosti. Je pa za novo obdobje 2014-20 že zbrana analitika, opravljen je nabor
projektov, oblikovane so tudi projektne skupine.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije
Posavje za leto 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Poročilo o delu Zdravstvenega doma Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev so podali župan; Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma
Sevnica ter Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za zdravstveno varstvo in socialo:
V mreži splošnih osebnih zdravnikov deluje osem zdravnikov, od tega so trije zaposleni v
zdravstvenem domu, ostali so koncesionarji. V letu 2012 jim je Ministrstvo za zdravje podelilo
dve referenčni ambulanti, ki deluje z razširjenim timom zdravstvenega osebja, kjer poleg
zdravnika in srednje medicinske sestre pacienta spremlja diplomirana medicinska sestra.
Zdravstveni dom organizira, koordinira in izvaja celodnevno nujno medicinsko pomoč (NMP)
in dežurno službo vse dni v letu neprekinjeno. NMP deluje z oznako B, v domu se zavzemajo
za pridobitev statusa ekipe z oznako C, kar pomeni da bi imeli na urgenci zaposlenega
zdravnika. Sedaj NMP pokrivajo zdravniki ob redni ambulantni dejavnosti. V letu 2012 so
izvedli nakup reamobila v vrednosti 141.000 EUR. V Zdravstvenem domu izvajajo sledeče
programe oziroma dejavnosti: dispanzer za žene, dispanzer za otroke in šolarje, dispanzer
za mentalno zdravje (logopedska služba, psihiatrija), zobozdravstvo, antikoagulacijska
ambulanta, Zdravstveno vzgojno center Sevnica, razna društva kot nevladne organizacije,

4

patronažna služba, ambulantna fizioterapija, diagnostični laboratorij, reševalna služba,
ultrazvočna diagnostika, pulmologija, denzitometrija, medicina dela in trga, RTG slikanje zob
in ortopan.
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo se je seznanil s poročilom in ga v predloženi obliki
posredoval občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Božidar Groboljšek, Jožef Žnidarič, Jože Imperl, Vladimira Tomšič,
Rado Kostrevc, župan.
Povzetek razprave:
Podano je bilo vprašanje po rezultatih izvedene ankete o zadovoljstvu uporabnikov za leto
2012, ki je bila omenjena v gradivu.
V Zdravstvenem domu vsako leto opravijo anonimno anketo o zadovoljstvu pacientov
(vzorec: 100 uporabnikov). Najslabše so bili ocenjeni: čakalna doba v čakalnici, vzpostavitev
telefonske zveze z ambulanto/zdravnikom ter ukvarjanje zdravnika z računalnikom med
obiskom pacienta.
V splošni razpravi so se svetniki zavzeli za okrepitev enote nujne medicinske pomoči,
izrečena je bila zahvala za obnovitev zdravstvene postaje Krmelj, z željo, da dom tudi v
prihodnje nadaljuje z aktivnosti obnove in zamenjave opreme v objektu Krmelj.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom, z dodatnim sklepom o podpori za
krepitev obstoječe nujne medicinske pomoči.
SKLEP:
Občinski svet podpira aktivnosti za krepitev nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem
domu Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Zdravstvenega doma Sevnica za leto
2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Podjetje izvaja dve energetski dejavnosti: je sistemski operater distribucijskega omrežja ter
dobavlja plin (dobava plina odjemalcem).
V mesecu septembru 2012 se je odprl trg z zemeljskim plinom, ko se je na trgu pojavil nov
dobavitelj zemeljskega plina, kar je povzročilo 118 menjav dobavitelja v gospodinjstvih ter 25
menjav pri komercialnem odjemu. Največji strošek pri dobavi plina je cena zemeljskega
plina. Podjetje ima z Geoplinom podpisano dolgoročno pogodbo o dobavi do leta 2017, tako
da ne more dobavljati plina drugje. Tako je bila nabavna cena plina Plinovoda v času prihoda
novega dobavitelja na trg neugodna, posledično tudi njihova prodajna cena. Novi dobavitelj
ja na trgu ponudil mnogo ugodnejšo ceno, zato so izgubili toliko odjemalcev, nekaj jih bodo
verjetno še v 2013.
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Podjetje je imelo v letu 2012 1.502.660 EUR prihodkov in skupnih stroškov za 1.549.529
EUR, ki tako presegajo prihodke za 46.869 EUR. Kljub negativnemu poslovanju v letu 2012,
tekoče poslovanje ni kritično, izguba se bo pokrila iz presežkov prejšnjih let.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom podjetja za leto 2012.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim poročilom JP Plinovod
Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Ko so se v letu 2012 pojavile spremembe s predvidenimi težavami, so stekle aktivnosti z
ustanoviteljico Občino Sevnica, izgubo iz leta 2012 so pokrili iz presežkov prejšnjih let.
Osnova za izračun prihodkov na dejavnosti sistemski operater distribucijskega omrežja so
prihodki iz omrežnine, ki jo plačujejo odjemalci na omrežju. Število vseh odjemalcev na
omrežju se že nekaj let giblje okoli števila 700, prav tako distribuirana količina plina –
2.100.000 m3, ki pa se lahko spremeni glede na vremenske razmere. Planirani prihodki za
2013 na tej dejavnosti so 303.191 EUR, planirani stroški pa 279.674 EUR. Na tej dejavnosti
planira podjetje pozitivno poslovanje s presežkom 23.517 EUR.
Osnova za izračun prihodkov na trgovskem delu je količina dobavljenega plina odjemalcem,
ki je do leta 2012 znašala 2.100.000 m3 in je bila enaka distribuirani količini. Z odprtjem trga
pa temu ni več tako, tako da je za leto 2013 ocena, da bo podjetje dobavilo le 1.300.000 m3,
zato bo zmanjšan tudi prihodek od prodaje plina. Predvideni prihodki trgovskega dela so
547.862 EUR, stroški nabave plina in ostali stroški 582.636 EUR, trgovski del izkazuje
izgubo v višini 11.257 EUR.
Iz planiranega skupnega finančnega rezultata je razvidna izguba v višini 11.257 EUR.
Podjetje za leto 2013 namerava izboljšati poslovanje predvsem na trgovskem delu,
predvsem s pridobitvijo bolj ugodnih nabavnih pogojev za nabavo plina in s tem postati bolj
konkurenčno na trgu, in s tem pridobiti nazaj odjemalce, ki so prešli k novemu dobavitelju
plina.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: župan, Jože Imperl, Anton Krajnc, Maksimilijan Redenšek, Ivan
Orešnik, Štefan Teraž, Jožef Roštohar.
Povzetek razprave:
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da bo v danih okoliščinah podjetje težko preživelo ter
podan predlog, da se opravi analiza sinergijskih učinkov združitve podjetij Plinovod in
Komunala d.o.o. Sevnica in se jih predstavi občinskemu svetu.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
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Občinski svet je sprejel sklep, da naj JP Plinovod Sevnica za predstavitev na seji sveta
pripravi poročilo o poslovanju podjetja za obdobje januar-junij 2013, ki naj vsebuje
tudi predloge za vzpostavitev vzdržnega poslovanja podjetja.
JP Plinovod Sevnica pripravi tudi analizo posledic združitve z JP Komunala d.o.o.
Sevnica ter predstavi možne dodatne programe, ki bi izboljšale poslovanje podjetja.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom JP Plinovod Sevnica
za leto 2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o.
Sevnica:
Povzeto po gradivu je direktor JP Komunala podal obrazložitev, s poudarkom na predstavitvi
rezultatov pri izvajanju gospodarskih javnih služb ter tržne dejavnosti.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica, v višini 62.310 EUR, ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz let 2007, 2008, 2009,
2010 in 2011, v skupnem znesku 54.546 EUR ter čistega dobička leta 2012, v znesku
7.764 EUR.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Poročilo o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
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za leto 2012
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM, Janez Podlesnik, po
pooblastilu predsednice Odbora za kulturo; Drago Krošelj, predsednik Odbora za
gospodarstvo:
V letu 2012 ni bilo večjih investicij, razen v nove prostore, ki so v lasti Občine Sevnica, so
preselili Turistično agencijo in informativno pisarno ter Mladinski center. V sklopu
investicijskega vzdrževanja so izvedli prestavitev trafopostaje z gradu v bližino Čebelarskega
doma.
Po posameznih dejavnostih je bilo poslovanje zelo raznoliko:
Na gradu Sevnica se je na 114 prireditvah in dogodkih družilo 7.422 obiskovalcev, vodenega
ogleda se je udeležilo 5.204 obiskovalcev, pri 40 animiranih ogledih v spremstvu barona
Moscona pa je bilo animiranih 1004 otrok. V poročni dvorani ali v grajskem parku se je
poročilo 50 parov, 23 parov pa se odločilo za veličastno poroko v grajskem parku. V Kulturni
dvorani je bilo 184 dogodkov, katere je obiskalo 13.740 obiskovalcev. Na področju športa po
dogovoru z občino zagotavljajo 80 % sredstev za pokritje stroška uporabnine športnih
objektov, kjer je pogoj, da je uporabnik registriran v občini Sevnica, da uporablja prostor za
nepridobitno dejavnost in da se ukvarja in spodbuja šport pri mladih in najmlajših. Bazen je v
letu 2012 obiskalo 5 % več ljudi, predvsem zaradi več kopalnih dni. Za lokal Dile pri bazenu
so sklenili novo podjemno pogodbo, za nekdanjo trgovino pa še nimajo novega najemnika.
Na področju turizma so postavili opisno tablo pri najdebelejši bukvi v Posavju. Kmečka
tržnica deluje, in števila ponudnikov ni več možno povečati. Sevnica je v letu 2012 postala
drugo najlepše mesto v Sloveniji pri projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna. Uporabljati so
začeli tudi medijsko platformo-portal www.mojaobcina.si, kjer so na enem mestu zbrane vse
informacije, dogodki, napovedi,…
Imeli so 3961 obiskovalcev aktivnosti Mladinskega centra Sevnica in 2697 obiskovalcev
prireditev za mlade.
Odbor za kulturo ter Odbor za gospodarstvo sta obravnavala poročilo JZ KŠTM Sevnica po
področjih ter sta ga posredovala občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Beci, župan, Jože Imperl, Mojca Pernovšek, Jožef
Roštohar, Drago Krošelj, Ivan Orešnik, Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da naj v bližnji prihodnost med objekte v upravljanju preide tudi
Tončkov dom na Lisci ter obljuba župana, da bo obravnava Lisce kot turistične točke na
dnevnem redu ene izmed prihodnjih sej občinskega sveta, v sodelovanju JZ KŠTM, Občine
Sevnica ter Planinskega društva Sevnica.
V nadaljevanju razprave so sledila vprašanja ter pojasnila v zvezi z izvedbo finala slovenskih
salamijad v Laškem, ki bi morala po načrtih bili izvedena v Sevnici.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom JZ KŠTM.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2012
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Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Danica Božič, direktorica Centra za socialno
delo Sevnica; Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za zdravstveno varstvo in socialo:
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010 predvideva zagotovitev
socialne oskrbe na domu za vsaj 10.000 oseb, starih 65 let in več, kar je 3 % oseb v tej
starostni skupin in za vsaj 900 drugih odraslih oseb oziroma 0,05 % drugih odraslih oseb, ki
potrebujejo pomoč na domu zaradi drugih razlogov. Realizacija cilja se po podatkih razlikuje
od občine do občine, v Občini Sevnica je bil v letu 2011 cilj realiziran v 76,2 %, v letu 2012
pa že v 83,2 %.
V primerjavi z letom 2011 je v letu 2012 opazen porast efektivnih ur ter upad razvozov in
postrežbe kosil, saj se pojavlja vse več oskrbe pri temeljnih dnevnih opravilih, kot so pomoč
pri oblačenju, umivanju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Povprečno število
uporabnikov se je povečalo za 3,8 %. Opažena je porast pomoči pri temeljnih dnevnih
opravilih, ko so občani odpuščeni iz bolnišničnega zdravljenja v domačo oskrbo, kakor tudi
pomoč pri ohranjanju stikov. Izvajalci neposredne socialne oskrbe so v letu 2012 pri enem
uporabniku opravili povprečno 20,70 obiskov na mesec (v letu 2011 pa 16), kar kaže na
dnevno večkratno obiskovanje uporabnika zaradi pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih.
Povprečno število efektivnih ur na enega uporabnika na mesec se je iz 112 ur povečalo na
133 ur. Neposredna socialna oskrba se je izvajala tudi popoldan ter ob sobotah, nedeljah in
praznikih. Pomemben dejavnik za uspešno delo je strokovno usposobljen kader, zato je
zaposlen tudi kader z znanji medicinskega tehnika.
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo se je seznanil s poročilom in ga je posredoval
občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Uvodno obrazložitev so podali župan; Mojca Sešlar; Danica Božič, direktorica Centra za
socialno delo Sevnica; Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za zdravstveno varstvo in socialo.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da se stroški
storitve pomoč družini na domu financirajo s strani občine najmanj v višini 50 %. V obravnavi
je predlog znižanja cene, ker so se znižali stroški materiala ter izplačila kilometrin na račun
nakupa novih službenih vozil. Ker je do sedaj povišanje cene prevzela občina, je podan
predlog, da se tokrat zniža delež njene subvencije storitve in da tako ostane cena za
uporabnika enaka (4,50 EUR), delež subvencije občine pa se zniža iz 78,95 na 73,5 %.
V Sloveniji je povprečna cena storitve za porabnika 5,12 EUR, celotna cena pa 17 EUR. V
Sevnici je cena za porabnika pod slovenskim povprečjem, celotna cena storitve pa je višja od
povprečja in sicer 18,14 EUR, kar je predvsem zaradi razgibanega terena, zato je efektivni
čas na uporabnika daljši.

9

Odbor za zdravstveno varstvo in socialo je predlagal občinskemu svetu, da sprejme predlog,
s katerim ostane cena za uporabnika enaka (4,50 EUR), delež subvencije občine pa se zniža
iz 78,95 na 73,5 %.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev predlagane cene in višine subvencije občine.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu.
Cena celotne storitve zanaša 18,14 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena
storitve za uporabnika znaša 4,50 EUR/uro, subvencija Občine Sevnica pa 73,5 % cene
storitve.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predstavitev modela prenove kotlovnic s pomočjo Sončne zadruge z.b.o.
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Tomaž Zver, predstavnik Sončne zadruge z.b.o.:
Občina Sevnica aktivno sodeluje na raznih razpisih za energetsko sanacijo javnih objektov.
Pridobljena so državna sredstva za energetsko sanacijo Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica, sedem projektov še čaka na zaključek razpisnih postopkov. Občina pripravlja in
zbira ponudbe za zamenjavo kotlovnic v javnih objektih, kjer bi zamenjali energent in
prenovili kotlovnico. Strategija občine je, da bi se v javnih objektih, kjer je energent ekstra
lahko kurilno olje ali utekočinjeni naftni plin, da se zamenja z lesno biomaso. Sončna
zadruga z.b.o. je neprofitna energetska zadruga, katere soustanoviteljica je tudi Skupnost
občin Slovenije, in v svoje članstvo vključuje tudi občine, njen glavni cilj pa je prispevati k
dvigu lokalne energetske neodvisnosti oziroma samooskrbe v Sloveniji.
Predstavitev je temeljila na predpostavki, da naj bi obstoječe kotlovnice na kurilno olje v
šolah Krmelj in Šentjanž ter kotlovnice na utekočinjen naftni plin v šolah Blanca in Blanca
nadgradili ali zamenjali s sistemom ogrevanja na lesno biomaso, pri čemer bi se obstoječi
sistem ohranil kot podpora ogrevanju na lesno biomaso ali pa bi se ga v primeru dotrajanosti
zamenjalo. Gre za javno-zasebno partnerstvo, kjer bi zadruga sklenila pogodbo o dobavi
toplote za naslednjih 15 let. Zadruga bi prevzela stroške investicije v posodobitev kurišča na
lesno biomaso. Po preteku pogodbenega obdobja bi občina praviloma postala lastnik
obstoječe kurilnice, zadruga pa bi dobila predpravico za investicije v novo pogodbeno
obdobje. Predstavnik zadruge predstavi tudi opravljeno analizo ekonomske upravičenosti
prehoda na lesno biomaso za vse štiri šole.
*Ob 18.15 odide Jožef Roštohar in se ne vrne več (prisotnih 21).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, Tomaž Zver, župan, Rado Kostrevc, Drago Krošelj,
Božidar Beci, Štefan Teraž.
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Povzetek razprave:
V razpravi so svetniki postavili nekaj vprašanj glede samih izračunov primerjave stroškov
ogrevanja na lesno biomaso z obstoječim sistemom ter glede tehnike izvedbe. Podano je bilo
skupno stališče, da se mora v primeru prehoda na ogrevanje na lesno biomaso za
obravnavane objekte, vzpostaviti lesno predelovalni center v Sevnici, kjer se bo uporabljal
domači les ter da se bodo lesni sekanci delali v lokalnem mestu in da se bo posledično
odprlo tudi kakšno novo delovno mesto.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z modelom prenove kotlovnic v javnih objektih, z
nadgradnjo ali zamenjavo s sistemom ogrevanja na lesno biomaso, ki ga je pripravila
Sončna zadruga z.b.o.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet podpira vse ostale načine zamenjave oziroma prenove kotlovnic z
ostalimi energenti, ki zmanjšujejo stroške in so cenovno ugodni.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev so podali župan; direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn; Franc
Ernestl, po pooblastilu predsednika nadzornega odbora ter predsedniki delovnih teles (Ivan
Orešnik, Janez Kukec, Drago Krošelj, Božidar Beci, Rado Kostrevc, Jože Županc, Janez
Podlesnik in Gregor Simončič):
Predstavljeni zaključni račun je pregled dela v preteklem letu, ki je bilo glede na leto 2011
uspešno. Uvodničarji so podrobno po gradivu predstavili posamezna poglavja ter
metodologijo predloženega zaključnega računa.
Nadzorni odbor se je podrobno seznanil z zaključnim računom in ugotovil, da realno
prikazuje predvidene in realizirane prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
Odbor meni, da je zaključni račun sestavljen transparentno ter v skladu z navodili in predpisi.
Posamezna delovna telesa so obravnavala zaključni račun in predlagajo občinskemu svetu,
da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega Zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za
leto 2012.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
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Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev so podal župan; mag. Vlasta Marn; Ivan Orešnik, predsednik Odbora za
finance; Franc Ernestl, po pooblastilu predsednika nadzornega odbora:
Ne gre za vsebinski rebalans proračuna, ampak za razporeditev konec leta 2012
ugotovljenega presežka sredstev na računu (202.000 EUR). S tem presežkom se bo dvignila
postavka za vzdrževanje objektov in opreme in sicer se bo urejala občinska stavba, da se bo
pridobilo prostor za delovanje Davčnega urada Sevnica z namenom, da v Sevnici ostane
urad. Ministrstvo za finance namreč ne bo več plačevalo najemnino za prostore, v katerih se
urad sedaj nahaja in je predlagalo lokalni skupnosti, da zagotovi prostor.
Drugi večji del sredstev pa bo namenjen poplačilu neugodnega stanovanjskega kredita iz
leta 1996, ki ga je odobril Stanovanjski sklad RS.
Odbor za finance ter Nadzorni odbor Občine Sevnica sta se seznanila s predlogom odloka in
sta oba predlagala občinskemu svetu, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih
prejemkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin
v lasti Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance:
Z uporabo odloka se je pokazala anomalija, ko so bile v primerih dolgotrajnejše uporabe
javne površine (terasa, kiosk,…) izračunane občinske takse zelo visoke in neprimerljive celo
z najemnino poslovnih prostorov, ker so bile predpisane takse predvidene predvidene
predvsem za krajšo uporabo površine. Predlog odloka zato določa način izračuna takse, ki
bo upošteval ročnost uporabe (dnevna, tedenska, mesečna, polletna in letna) ter območje,
kjer se objekt nahaja (stavbno zemljišče, druge komunalno neopremljene površine). Posebej
se določa nižja taksa za uporabo površin za negospodarske oziroma neprofitne namene.
Glede na ročnost uporabe se določijo korekcijski faktorji, prav tako se določi faktor za
območja zelenih površin ter kmetijskih in gozdnih zemljišč. V izogib nerazumno nizkim
taksam se določi minimalni znesek občinske takse na 5,00 EUR, ne glede na izračun.
Odbor za finance se je seznanil s predlogom odloka in predlagal občinskemu svetu, da ga
sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v
lasti Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik mandatne
komisije:
Občina Sevnica kot ustanoviteljica JP Komunala Sevnica v skladu z akti imenuje direktorja
podjetja na podlagi javnega razpisa, katerega izvedbo vodi nadzorni svet podjetja, na način
in po postopku določenim s statutom podjetja. Kandidat za direktorja mora poleg splošnih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: da ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo,
da ima najmanj 5 let delovne dobe in potrebne strokovne, organizacijske ter vodstvene
sposobnosti ter da predloži program razvoja podjetja. Nadzorni svet podjetja je ob odpiranju
vlog ugotovil, da so se na razpis z dne 14. 02. 2013 javili štirje kandidati ter da so vse štiri
vloge popolne in jih skupaj z mnenjem sveta posredoval ustanoviteljici, da opravi izbor.
V postopku imenovanja je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kandidate
povabila tudi na osebno predstavitev svoje vloge in razvojnega programa.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji v skladu s svojimi
pristojnostmi, na podlagi obravnave dokumentacije, mnenja nadzornega sveta podjetja in
osebne predstave kandidatov, sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu predlagala, da
za naslednje štiriletno mandatno obdobje za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica imenuje Mitjo Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17b, pošta Boštanj.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sklep o imenovanju direktorja JP Komunala d.o.o. Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica imenoval
Mitjo Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, pošta Boštanj.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predlog pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik mandatne
komisije:
Svet zavoda Dom upokojencev Impoljca Sevnica je Občino Sevnica zaprosil za izdajo
mnenja k imenovanju za direktorico. Področna zakonodaja med drugim določa, da če je
ustanoviteljica javnega socialno varstvenega zavoda Republika Slovenija, imenuje in razreši
direktorja svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem
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mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Svet zavoda je
izvedel razpisni postopek in postopek imenovanja. Na razpis se je javila ena kandidatka,
dosedanja direktorica zavoda. Svet zavoda je na seji, dne 28. 02. 2013, imenoval Andrejo
Flajs za direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.
Kandidatka se je Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja tudi osebno
predstavila. Komisija je v skladu s svojimi pristojnostmi, na podlagi obravnave dokumentacije
in osebne predstave kandidatke sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu predlagala, da
izda pozitivno mnenje k imenovanju Andreje Flajs, univerzitetne diplomirane socialne
delavke, stanujoče na naslovu Ribniki 28, pošta Sevnica, za direktorico Doma upokojencev
in oskrbovancev Impoljca.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice zavoda.
SKLEP:
Občinski svet je dal pozitivno mnenje k imenovanju Andreje Flajs, univerzitetne
diplomirane socialne delavke, stanujoče na naslovu Ribniki 28, pošta Sevnica, za
direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog sklepa o imenovanje predstavnika ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnika
lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Šolski center Krško-Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik mandatne
komisije:
Ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško – Sevnica je Republika
Slovenija. Svet zavoda ima 13 članov, od tega so trije predstavniki ustanovitelja. Vlada RS
imenuje enega predstavnika, po enega pa imenujeta Občina Krško in Občina Sevnica.
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so prispeli trije predlogi,
katere je tudi obravnavala ter sprejela sklep, s katerim predlaga občinskemu svetu, da za
predstavnika ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnika lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica imenuje dr.
Andreja Lisca, stanujočega na naslovu Dolenji Boštanj 118, pošta Boštanj.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnika ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnika lokalne
skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski
center Krško-Sevnica imenoval dr. Andreja Lisca, stanujočega na naslovu Dolenji
Boštanj 118, pošta Boštanj.
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Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Predlog sklepa o razrešitvi članice Odbora za kulturo pri
Občinskem svetu Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik mandatne
komisije:
Občinski svet Občine Sevnica je na 2. redni seji dne 08. 12. 2010 na podlagi podpisane
izjave za kandidaturo, imenoval Vesno Perko iz Šentjanža, za članico Odbora za kulturo pri
Občinskem svetu Občine Sevnica. V obdobju trajanja tekočega mandata je bila članica na
seji prisotna samo enkrat, zato je Odbor za kulturo na svoji 8. redni seji dne 03. 12. 2012
sprejel sklep, da predlaga razrešitev Vesne Perko zaradi neudeleževanja sej odbora ter ga
posredoval Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija je obravnavala predlog razrešitve Vesne Perko iz Šentjanža, članice Odbora za
kulturo pri Občinskem svetu Občine Sevnica, zaradi neudeleževanja sej odbora in predlagala
občinskemu svetu, da sprejme sklep o njeni razrešitvi.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o razrešitvi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o razrešitvi Vesne Perko, članice Odbora za kulturo pri
Občinskem svetu Občine Sevnica, stanujoče na naslovu Šentjanž 84, pošta Šentjanž,
zaradi neudeleževanja sej odbora.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Predlog sklepa o razrešitvi dveh predstavnikov Občine Sevnica v
Svetu JZ KŠTM Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik mandatne
komisije:
Občinski svet Občine Sevnica je na 27. redni seji dne 24. 03. 2010 imenoval Draga Perka iz
Krmelja in Mateja Leskovška iz Sevnica za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v
Svetu JZ KŠTM Sevnica.
Svet zavoda KŠTM Sevnica je na 13. redni seji dne 19. 03. 2013 sprejel sklep, s katerim je
ustanoviteljici predlagal njuno razrešitev zaradi neudeleževanja sej sveta zavoda ter ga
posredoval Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Statut zavoda določa, da je član sveta zavoda lahko razrešen pred potekom mandata, če
sam zahteva razrešitev, se trikrat zapored ne udeleži seje, ne opravlja svojih nalog oziroma
jih ne opravlja strokovno. O razrešitvi člana sveta odloča ustanoviteljica na predlog sveta
zavoda.
Komisija je obravnavala predlog razrešitve Draga Perka in Mateja Leskovška, predstavnika
ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu JZ KŠTM Sevnica, zaradi neudeleževanja sej sveta
zavoda in predlagala občinskemu svetu, da sprejme sklep o njuni razrešitvi.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepov o razrešitvi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o razrešitvi Draga Perka, predstavnika ustanoviteljice
Občine Sevnica v Svetu JZ KŠTM Sevnica, stanujočega na naslovu Krmelj 110, pošta
Krmelj, zaradi neudeleževanja sej sveta zavoda.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o razrešitvi Mateja Leskovška, predstavnika
ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu JZ KŠTM, stanujočega na naslovu Florjanska
ulica 111, pošta Sevnica, zaradi neudeleževanja sej sveta zavoda.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 20
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi je sodeloval Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Svetnik je podal pobudo, da se pospeši priprava tehničnih popravkov občinskega
prostorskega načrta.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pobudo svetnika Ivana Orešnika, da se pospeši priprava tehničnih popravkov
občinskega prostorskega načrta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 21
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jožef Roštohar:
1. Poda predlog, da se naj pregledajo vsa avtobusna postajališča po občini, ki so v zelo
slabem stanju ter obnovijo tista, ki se dejansko v uporabi, ostala pa se naj odstranijo.
2. Predlaga preplastitev ceste Blanca-Selce po zaključku del, ki se trenutno izvajajo.
Janez Podlesnik:
Ker se vrhnji del ceste Dol – Zabukovje ugreza, predlaga sanacijo odseka.
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Alojz Zalašček:
Kamniti most nad železniško progo v Dolenjem Boštanju propada in od njega padajo
posamezni deli, neposredno na parkirno ploščad pred avtopralnico Termoglas. Ker
predstavlja padanje teh delov nevarnost za poškodbo ljudi kot tudi avtomobilov, poziva
pristojne k rešitvi problema.
Maksimilijan Redenšek:
Zanima ga, kdaj se bo nadaljevala ureditev ceste v starem delu Boštanja od Teraža proti
Liparju.
Drago Krošelj:
Opozori na neurejen, ter za kolesarje in motoriste nevaren, cestno železniški prehod pri
Taninu. Poudari nujnost njegove čim prejšnje obnove.
Rok Petančič:
1. Prosi za uradno pojasnilo o stanju 3. razvojna os, s poudarkom na pojasnitvi poteka
trase na našem območju in predlaga redno obveščanje občinskega sveta o poteku
projekta.
2. V mestu Sevnica na posameznih trasah ob pločnikih ter sprehajalnih poteh ni košev
za smeti. Poda predlog o pregledu dejanskega stanja na terenu ter namestitev
potrebnih košev.
Božidar Groboljšek:
Poudari nevarnost, ki preži na pešce na cesti čez nadvoz nad železniško progo. Predlaga
rešitev v obliki razširitve pločnika na eni strani cestišča ali pa po postaviti začasnega
montažnega mostu za pešce, dokler se ne pristopi k celoviti ureditvi odseka ceste.
Ad 22
Razno
Župan:
- naslednja seja bo predvidoma 19. junija 2013;
- povabi na prireditve:
- 26. 04. ob 15. uri: otvoritev obnovljene turistične table na Lovrencu,
- 27. 04., s pričetkom ob 8. uri: spominski pohod od Murenc do Telč,
- 28. 04. ob 15. uri: sprejem starodobnih avtomobilov na parkirišču na HTC-jem,
- 01. 05.: tradicionalna prvomajska prireditev na Lisci.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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