OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0007/2013
Datum: 8.7.2013
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 19. 6. 2013, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Irena Dobnik, Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Jože Gorišek, Božidar
Groboljšek, Jože Imperl, Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž
Lisec, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar,
Gregor Simončič, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz
Zalašček, Jožef Žnidarič, Jože Županc.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja splošne službe
- Dušan Markošek, občinski urbanist
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, svetovalka splošne službe
Prisotni poročevalec:
- Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 6. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Anja Kerin – Dolenjski list.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 22. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 22. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 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 na dnevni red seje
doda dodatna 14. t.d.r.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
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prostorskem načrtu Občine Sevnica – skrajšani postopek, ostale točke se ustrezno
preštevilčijo. Po skrajšanem postopku se obravnavata 6. t.d.r. – Predlog Odloka o rebalansu
B proračuna Občine Sevnica za leto 2013 in dodatna 14. t.d.r. – Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Na klop so bila dana stališča do pripomb in predlogov, ki so bili podani v času javne
razgrnitve in na javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica ter stališče Odbora za varstvo in
urejanje okolja k 5. t.d.r.; nova priloga 2 in sicer dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Sevnica za leto 2013 k 12. t.d.r. ter gradivo za dodatno 14. t.d.r.: Predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica ter stališče Odbora za varstvo in urejanje okolja.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
*Prideta Jože Gorišek in Jožef Roštohar (prisotnih 24).
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem,
- da se na dnevni red seje doda dodatna 14. t.d.r.: Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica – skrajšani
postopek, ostale točke se ustrezno preštevilčijo;
- da se po skrajšanem postopku obravnavata:
- 6. t.d.r. – Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2013
in
- dodatna 14. t.d.r. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 22. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje občinskega sveta, z dne 24.
04. 2013
3. Predlog sklepa o potrditvi mandata člana občinskega sveta Vincenca Sitarja
4. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica – prva obravnava
5. Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
6. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2013 – skrajšani
postopek
7. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
Ciciban Sevnica
8. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
9. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Sevnica
10. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za kulturo pri Občinskem
svetu Občine Sevnica
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11. Predlog sklepov o imenovanje dveh nadomestnih predstavnic ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet JZ KŠTM Sevnica
12. Predlog sklepa o dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2013
13. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica – skrajšani postopek
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 21. redne seje občinskega sveta, z dne
24. 04. 2013
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 21. redne seje občinskega sveta z dne,
24. 04. 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
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. Predloženi so
odgovori na vsa do sedaj zastavljena vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 21. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 21. redne seje občinskega sveta
z dne, 24. 04. 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog sklepa o potrditvi mandata člana občinskega sveta Vincenca Sitarja
Uvodno obrazložitev so podali Lidija Udovč, Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
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Članu občinskega sveta Dušanu Močniku, izvoljenemu na listi kandidatov Demokratične
stranke upokojencev Slovenija, je prenehal mandat člana občinskega sveta zaradi smrti, kar
je občinski svet ugotovil dne 10. maja 2013, na skupni žalni seji Občinskega sveta Občine
Sevnica in Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
Oseba, ki je vodila žalno sejo je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi izdala akt o
ugotovitvi o prenehanju mandata svetnika Dušana Močnika zaradi trajne nezmožnosti za
opravljanje funkcije in jo posredovala Občinski volilni komisiji Občine Sevnica.
Občinska volilna komisija Občine Sevnica je po pregledu poročila lokalnih volitev z dne
10.10.2010 in razglasa list kandidatov ugotovila, da je zaradi prenehanja mandata člana
občinskega sveta Dušana Močnika zaradi smrti, mandat člana Občinskega sveta Občine
Sevnica za preostanek mandatne dobe prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov
Demokratične stranke upokojencev Slovenije v 4. volilni enoti, Vincenca Sitarja, stanujočega
na naslovu Zgornje Vodale 7, 8295 Tržišče, ki je dne 22.5.2013 podal izjavo, da sprejema
mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji seji seznanila z
ugotovitvijo Občinske volilne komisije Občine Sevnica in predlagala občinskemu svetu, da za
preostanek mandatne dobe potrdi mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica,
Vincenca Sitarja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi mandata novemu svetniku.
SKLEP:
Občinski svet je za preostanek mandatne dobe potrdil mandat člana Občinskega sveta
Občine Sevnica, Vincenca Sitarja, stanujočega na naslovu Zgornje Vodale 7, Tržišče.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan novo imenovanem svetniku Vincencu Sitarju čestita ob potrditvi, ta se svetnikom
zahvali za zaupanje.
*S potrditvijo mandata, Vincenc Sitar dobi glasovalno pravico (prisotnih vseh 25 članov
sveta).
Ad 4
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt, Jože Županc, predsednik Odbora za
komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah, Zakonom o varstvu
okolja, Zakonom o cestah, Zakonom o zaščiti živali, Zakonom o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč ter drugimi resornimi zakoni pripravila nov predlog Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, ki celovito ureja področje gospodarskih
javnih služb. Bistvene spremembe predloga odloka od obstoječe ureditve so:
- spremembe poimenovanj javnih služb (področje ravnanja z odpadki, upravljanje
javnih parkirišč, urejanje in čiščenje javnih površin, redno vzdrževanje javne
razsvetljave), določitev novih javnih služb (zagotovitev zavetišča za zapuščene živali)
ter črtanje javnih služb, ki niso več v pristojnosti občin (pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav);
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-

določitev izvajalcev javnih služb (uskladitev na področju rednega vzdrževanja
občinskih cest in vzdrževanje javne razsvetljave – koncesionar ali Komunala d.o.o.
Sevnica, določitev izvajalca za zagotovitev zavetišča za zapuščene živali –
koncesionar, uskladitev izvajalca za javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč,
oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve - javno podjetje
Komunala d.o.o., Sevnica, kar je skladno s sklepom Sveta krajevnih skupnosti, cilj je,
da Komunala d.o.o. Sevnica opravlja pogrebno in pokopališko dejavnost na celotnem
območju občine, pri tem pa v največji meri upošteva utečeno lokalno izvajanje z
morebitnimi vključitvami pogrebnih služb Blatnik, Novak,G);
- odlok ne vsebuje več podrobnejših opisov posameznih načinov izvajanja javnih služb,
v predlogu odloka so le navedene vse štiri oblike, kot jih predpisuje zakon o
gospodarskih javnih službah;
- določeni so organi za varstvo uporabnikov javnih dobrin, in sicer so to krajevno
pristojni Sveti krajevnih skupnosti ter pristojna delovna telesa občinskega sveta.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog prve obravnave
odloka ter ga predlagal občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Rado Kostrevc, župan in Alenka Mirt.
Povzetek razprave:
V razpravi je bilo zastavljeno vprašanje kako in kdo skrbi za urejanje in vzdrževanje
pokopališč, saj v nekaterih krajevnih skupnostih to opravljajo pogrebne službe, ki tam
opravljajo storitve in ne Komunala ter kdo je zadolžen za urejanje in čiščenje javnih površin.
Podan je bil odgovor, da je namen oziroma cilj odloka, da Komunala d.o.o. Sevnica opravlja
pogrebno in pokopališko dejavnost na celotnem območju občine, pri tem pa se v največji
meri upošteva utečeno lokalno izvajanje z morebitnimi vključitvami pogrebnih služb.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka v prvi obravnavi.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Dušan Markošek in Gregor Simončič, predsednik
Odbora za varstvo in urejanje okolja:
Predstavljene so bile pripombe in predlogi z javne razgrnitve in javne obravnave ter stališča
do le-teh. Do zaključka javne razgrnitve je prispelo 15 pripomb in predlogov.
Odbor za varstvo in urejanje okolje je obravnaval stališča do pripomb in predlogov ter
predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme in tako omogoči nadaljevanje postopka
prostorskega akta.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Ivan Orešnik, Stanislav Erman, Tomaž Lisec, župan in Rado
Kostrevc.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da se naj upošteva pripomba Društva vinogradnikov Šentjanž, da se
predpisana površina vinograda za gradnjo vinotoča iz 60 arov zmanjša na 30 arov. S
predlogom so soglašali vsi razpravljavci.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi stališč do pripomb in predlogov, z upoštevanjem
predloga iz razprave.
SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in potrdil predlagana stališča do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, s tem, da se
upošteva pripomba številka 6, ki jo je podalo Društvo vinogradnikov Šentjanž.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2013 – skrajšani
postopek
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; Jože Imperl, po pooblastilu predsednika
Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo, Janez Podlesnik, predsednik Odbora za
vodooskrbo in kanalizacijo, Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje
okolja, Božidar Beci, predsednik Odbora za kmetijstvo:
Rebalans ne prinaša bistvenih sprememb, temveč uskladitve za nemoteno izvajanje
proračuna, med drugim zaradi povečanja sredstev za poplačilo povečanih stroškov izvajanja
zimske službe ter uskladitve aktualnega izvajanja projektov. V primeru večjih posegov
rebalansa državnega proračuna na področju investicijskih dejavnosti v občinah bodo
potrebne prilagoditve tudi proračuna Občine Sevnica še tekom leta.
Nadzorni odbor Občine Sevnica, Odbor za finance ter druga delovna telesa občinskega
sveta po obravnavi na matičnih sejah predlog odloka občinskemu svetu posredujejo v
sprejem po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Alojz Zalašček, župan, Roman Perčič, Tomaž Lisec, Zvone
Košmerl, Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
V razpravi so bila postavljena vprašanja, vezana na izvedbo prekategorizacije cest, na
OPPN stadion, zimsko službo ter na enak pomen posameznih besednih zvez, na kar so bili
odgovori podani takoj.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
Ciciban Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Zvonko Tuhtar, predsednik Komisije za
pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta:
Splošni akt, ki je zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu skupaj s spremembami in dopolnitvami
splošnega akta predloži v obliki uradnega prečiščenega besedila, s predhodno pridobljenim
mnenjem statutarne komisije. Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani občine. Strokovne službe Občine Sevnica so
pripravile prečiščena besedila naslednjih odlokov:
- predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
Ciciban Sevnica,
- predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica,
- predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Sevnica.
Predlog uradnega prečiščenega besedila potrdi občinski svet brez razprave.
Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta je pregledala predloge
prečiščenih besedil in predlaga občinskemu svetu njihovo potrditev.
Župan: Predlaga potrditev predloženega uradnega prečiščenega besedila Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
Župan: Predlaga potrditev predloženega uradnega prečiščenega besedila odloka.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 9
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Sevnica
Župan: Predlaga potrditev predloženega uradnega prečiščenega besedila odloka.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za kulturo pri Občinskem
svetu Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Občinski svet Občine Sevnica je na prejšnji seji sprejel sklep o razrešitvi Vesne Perko,
članice Odbora za kulturo, zaradi neudeleževanja sej odbora. Mandatna komisija je pozvala
k oddaji predloga za nadomestnega člana Odbora za kulturo, prispel je predlog za Marka
Repšeta iz Šentjanža. Komisija je predlog obravnavala na svoji seji in predlaga občinskemu
svetu, da za nadomestnega člana Odbora za kulturo imenuje Marka Repšeta, Šentjanž 56,
Šentjanž.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za kulturo.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Odbora za kulturo pri Občinskem svetu
Občine Sevnica imenoval Marka Repšeta, stanujočega na naslovu Šentjanž 56,
Šentjanž.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog sklepov o imenovanju dveh nadomestnih predstavnic ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet JZ KŠTM Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Občinski svet Občine Sevnica je na prejšnji seji sprejel sklep o razrešitvi Draga Perka in
Mateja Leskovška, predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu JZ KŠTM Sevnica,
zaradi neudeleževanja sej sveta zavoda. Mandatna komisija je pozvala k oddaji predlogov za
nadomestna člana, prispela sta predloga za Bredo Drenek Sotošek iz Sevnice ter Betko
Salmič iz Orešje nad Sevnico. Komisija je predloga obravnavala na svoji seji in predlaga
občinskemu svetu, da za nadomestni predstavnici ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet JZ

8

KŠTM Sevnica imenuje Bredo Drenek Sotošek, Drožanjska cesta 68, Sevnica in Betko
Salmič, Orešje nad Sevnico 20a, Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predlaganih nadomestnih predstavnic.
SKLEP 1:
Občinski svet je za nadomestno predstavnico ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu
JZ KŠTM Sevnica imenoval Bredo Drenek Sotošek, stanujočo na naslovu Drožanjska
cesta 68, Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je za nadomestno predstavnico ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu
JZ KŠTM Sevnica imenoval Betko Salmič, stanujočo na naslovu Orešje nad Sevnico
20a, Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet je na 18. redni seji, dne 19.12.2012, kot sestavni del proračuna občine sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica. Ker v načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem niso vključene parcele, za katere je bila prodaja oziroma
menjava dogovorjena naknadno oziroma jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem, za nekatere parcele pa je bil v preteklem letu že
sprejet program prodaje vendar še niso bile podpisane pogodbe, je potrebno letni načrt
ravnanja občinskega stvarnega premoženja dopolniti. Navedene dopolnitve nimajo finančnih
posledic na proračun, saj bodo postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem izvedeni v
okviru sprejetega proračuna in posameznih proračunskih postavk.
Postopek razpolaganja se bo vršil v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti. V postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem se izbere
metoda, s katero se zagotavlja javnost in preglednost postopkov in ki omogoča najugodnejši
izid ravnanja s stvarnim premoženjem za občino.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Jože Imperl, Alenka Mirt, župan in Zvone Košmerl.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje, ali je pri načrtu pridobivanja pri predvideni lokaciji navedena
vrednost nakupa ali strošek odmere. Pojasnjeno je bilo, da je navedeni znesek geodetska
ocena vrednosti nepremičnine. Nadaljnja razprava in pojasnila so se nanašala na konkreten
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odsek lokalne ceste Podvinski potok-Okroglice, kjer je bila izvedena geodetska odmera
ceste, potrebno je urediti še prenos lastninske pravice na občino. Prednostno se rešujejo
zadeve, ki so predmet urejanja lastniških razmerij, npr. dedovanja, ureditev dostopov do hiš.
V vsakem primeru pa mora biti ocena vrednosti nepremičnine vključena v veljavni načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem, da se lahko izvedejo postopki razpolaganja.
Župan: Predlaga
premoženjem.

sprejem

dopolnitve

načrta

ravnanja

z

občinskim

nepremičnim

SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 2 načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2013.
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, povzeto po gradivu, je podala Alenka Mirt:
V vseh treh primerih gre za ukinitev statusa javnega dobra, kjer je v dveh primerih, kot
metoda razpolaganja, predvidena neposredna pogodba, v enem primeru pa 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 parcele št. 1312/5,
1311/2 in 1310/2, vse k.o. 1371 – Metni Vrh, parcelo št. 2811/3, k.o. 1395 – Telče in
parcelo št. 960/12, k.o. 1365 – Breg ter odobril predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Dušan Markošek:
V obdobju po sprejemu odloka in njegovi uveljavitvi v decembru 2012, so bile pri uporabi in
tolmačenju izvedbenega dela s strani Občine Sevnica, načrtovalcev, posameznih
investitorjev in drugih uporabnikov, ugotovljene nejasnosti, neusklajenosti, posamezne
napake in nova dejstva, ki ob pripravi akta še niso mogla biti upoštevana. Podani so bili
številni predlogi in pripombe na izboljšanje določil posameznih členov izvedbenega dela
odloka. Dodaten razlog za spremembe in dopolnitve odloka je tudi uskladitev z Uredbo o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje sprejete v mesecu marcu 2013, ki določa

10

pogoje za umeščanje in gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov. S sprejetjem sprememb
in dopolnitev bodo odpravljene neskladnosti med posameznimi členi izvedbenega dela
odloka, ter izboljšani oziroma dopolnjeni tudi prostorsko izvedbeni pogoji in druga določila
izvedbenega dela. Spremembe in dopolnitve Odloka zajemajo celotno območje Občine
Sevnica, spreminja se tekstualni del izvedbenega dela, v grafičnem delu izvedbenega dela
odloka pa se zaradi ugotovljenih napak spremenijo nekatere tekstualne oznake podrobnejše
namenske rabe prostora in oznake enot urejanja prostora oziroma tipov gradbenih enot.
Podrobnejša namenska raba prostora se v grafičnem delu ne spreminja.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev bodo odpravljene neskladnosti med posameznimi členi
izvedbenega dela odloka, ter izboljšani oziroma dopolnjeni tudi prostorsko izvedbeni pogoji in
druga določila izvedbenega dela. Predlog odloka se nanaša na posamezne spremembe in
dopolnitve splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne enote
urejanja prostora. V predlogu odloka se v 38. členu, točki 1.0, spremeni predzadnji stavek, in
sicer: »Za vinsko klet za vinotoč je potrebno najmanj 30 a površine zasajene z vinsko trto.« V
prvotnem predlogu je bil predlog 60 arov.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Dušan Markošek in Rado Kostevc.
Povzetek razprave:
Razpravljavci so se strinjali, da je sprememba odloka potrebna, da je postal bolj življenjski ter
da ga bo v sled temu potrebo obdobno spreminjati ter ga tudi prilagajati tudi področni
zakonodaji.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 15
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: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

11

Ad 16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Zvonko Tuhtar:
Poda predlog, da se na dnevni red ene izmed prihodnjih sej občinskega sveta uvrsti poročilo
podjetja Infra o aktivnostih v letu 2013 ter poročilo Zavoda za zdravstveno varstvo o
zdravstvenem stanju lokalnega prebivalstva.
Alojz Zalašček:
Zanima ga, ali ob montaži optičnih hišnih priključkov podjetje GVO d.o.o. lahko uporablja že
vgrajene omarice podjetja T2.
Jože Županc:
Poda vprašanje, kdaj bodo aktivni optični priključki na območjih z rdečimi pikami na Pokleku
in Blanci.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga seznanitev občinskega sveta s predlagano traso daljnovoda TrebnjeMokronog-Sevnica. Zanima ga možnost kabliranja določenih daljnovodov v Dolenjem
Boštanju.
2. Zanima ga, kdaj bo končana rekonstrukcija ceste Jeperjek – Trščina.
3. Povpraša, kdaj bodo realizirane idejne zasnove ob Savski šoli.
Rok Petančič:
Na območju Drožanja je podrt kozolec z neurejeno okolico, v okolici naj bi se zadrževali tudi
Romi. Predlaga, da naj pristojne inšpekcijske službe raziščejo primer.
Šantej Hermina:
Povpraša po stanju projekta izgradnje pločnikov na Bregu in na odseku Loka-Račica, na
državni cesti R3.
Ad 17
Razno
Župan:
- povabi na slavnostni koncert Godbe Sevnica od Dnevu državnosti, ki bo 21. junija
2013, ob 20. uri, na gradu Sevnica,
- 20. junija 2013, bo ob 17. uri, v Tržišču javna obravnava glede poteka trase
daljnovoda Trebnje-Mokronog-Sevnica.

Seja je bila zaključena ob 17.05 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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