OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0007/2013
Datum: 4.11.2013

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 23.10. 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
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Jelka Tršinar, višja svetovalka župana
Prisotni poročevalci:
- Nuša Konec Juričič, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, k 3. t.d.r.
- Vladimira Tomšič, direktorica JZ Zdravstveni dom Sevnica, k 3. t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 4. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Živa Zakšek - Televizija Novo mesto.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 24. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 23 članov sveta, kar pomeni, da je občinski
svet sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
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Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, na klop je bilo dano še stališče
Odbora za vodooskrbo in kanalizacijo k 4. točki dnevnega reda.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje občinskega sveta, z dne 18.9.
2013
3. Poročilo Zdravje v podatkih za območje Upravne enote Sevnica in zdravstvene regije
Celje
4. Predstavitev novelacije Študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na
območju Občine Sevnica
5. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2014
6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2013
7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Boštanj
8. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
11. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje občinskega sveta,
z dne 18.9.2013
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 23. redne seje občinskega sveta z dne,
18.9.2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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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 RS št. 80.
Predloženi so odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 23. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 23. redne seje občinskega sveta
z dne, 18.9.2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo Zdravje v podatkih za območje Upravne enote in zdravstvene regije Celje
Uvodno obrazložitev so podali župan; Nuša Konec Juričič, Zavod za zdravstveno varstvo
Celje; Vladimira Tomšič, direktorica JZ Zdravstveni dom Sevnica:
Na območju Upravne enote Sevnica se v obdobju 2007-2011 povečuje delež oseb, starejših
od 65 let ter zmanjšuje število otrok v starosti od 0 do 14 let. Pri obolevnosti, ugotovljeni na
primarni zdravstveni ravni, so med najpogosteje zabeleženimi obolenji pri predšolskih otrocih
v UE Sevnica bile bolezni dihal, nalezljive in parazitarne bolezni, neopredeljeni simptomi in
znaki, bolezni ušesa ter bolezni kože in podkožja. Pri šolskih otrocih in mladini so bile
najpogosteje zabeležena obolenja bolezni dihal, nalezljive in parazitarne bolezni, poškodbe
in zastrupitve, neopredeljeni simptomi in znaki ter bolezni kože in podkožja. Pri odraslih pa
so bile med najpogostejšimi obolenji prav tako bolezni dihal, sledijo bolezni mišic in kosti,
poškodbe in zastrupitve, bolezni obtočil ter neopredeljeni simptomi in znaki. Odstotek
bolniškega staleža je bil v UE Sevnica v letu 2011 nižji kot v UE Brežice ter v celotni regiji. V
obdobju 2005-2009 je v vseh treh območjih zaznati rahlo rast novih primerov raka, tudi
zaradi njegovega prejšnjega odkrivanja. Najpogostejši na novo odkriti raki v UE Sevnica pri
moških v letu 2009 so bili rak prostate, rak sapnic in pljuč, rak kože, rektuma in debelega
črevesa ter maligni malignom kože. Pri ženskah so to bili rak dojke, rak kože, rak želodca,
debelega črevesa in maligni melanom kože. SVIT je državni program presejanja za raka na
debelem črevesu in danki, ki se izvaja od leta 2009. Vključuje ciljno populacijo moških in
žensk v starosti od 50 do 69 let, z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. Cilj
programa je, da se zagotovi vsaj 70 odstotna odzivnost ciljne populacije, kateremu je UE
Sevnica s 67,56 % v prvem polletju 2013, najbližja. V letu 2011 je v UE Sevnica umrlo 226
ljudi, od tega 92 moških in 134 žensk, starost umrlih pri moških je 70,1 in žensk 77,6 let. Na
prvem mestu med vzroki umrljivosti so bolezni srca in ožilja, sledijo smrti zaradi raka. Stopnja
samomora se je v obdobju 2000 -2010 v primerjavi z obdobjem 1985-1999 znižala v vseh
treh območjih, od tega je v UE Sevnica znašal 22,7 %, v UE Brežice 46,4 %, v regiji pa 15 %.
Direktorica JZ Zdravstveni dom Sevnica je prisotne prosila za podporo, da bi državni
presejalni program za raka dojk (DORA) zaživel tudi v Posavju, saj ga sedaj izvajajo samo
na območju Ljubljane, Maribora in Zasavja.
*Prideta Rado Kostrevc in Gregor Simončič (prisotnih 25).
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Zvonko Tuhtar, župan, Nuša Konec Juričič, Tomaž Lisec, Breda
Drenek Sotošek, Božidar Groboljšek, Rado Kostrevc, Vladimira Tomšič, Štefan Teraž.
Povzetek razprave:
Dana je bila pripomba, da bi bilo bolj pregledno poročilo, ki bi zajemalo celotno Slovenijo, kot
ga je pripravljal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, doda se naj vsaj še Krško; na kar
je bil dan odgovor, da je za območje UE Sevnica pristojen celjski zavod.
Glede na to, da izstopajo bolezni dihal, kože ter duševne in vedenjske motnje, je bilo
zastavljeno vprašanje, ali k njihovem nastanku pripomore tudi industrija, predvsem v samem
centru mesta. Podan je bil odgovor, da je iz obstoječih podatkov, ki ne zajemajo daljšega
časovnega obdobja, to težko definirati, da pa se rado posplošuje, da je za bolezen dihal kriva
industrija; psihiatrične težave pa so velikokrat povezane tudi s socialno sliko posameznika in
možnostmi samega dostopa do psihiatrične obravnave in zdravljenja, velik problem je še
vedno alkoholizem.
Glede na veliko stopnjo obolevnosti, ki izhaja iz prirojenih anomalij, je bil podan predlog, da
bi bilo smiselno ugotavljati njihove vzroke.
Za odzivnost na preventivne ukrepe je bilo pohvaljeno delo zdravstvenih delavcev v
Zdravstvenem domu Sevnica, potrebno pa je poskrbeti še za nadgradnjo nujne medicinske
pomoči ter zagotoviti specialistične storitve tudi v Sevnici.
Povzeto je bilo, da je pomembno izobraževanje in obveščanje občanov, preventivni programi
so dobro obiskani, ni pa v Sevnici zagotovljenega dostopa do vseh storitev zdravstvenega
sistema. V Zdravstvenem domu Sevnica se aktivno zavzemajo za nadgradnjo nujne
medicinske pomoči ter za pridobitev pedopsihiatra, kliničnega psihologa ter diabetološko in
kardiološko ambulanto.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom Zdravje v podatkih za območje Upravne
enote Sevnica in zdravstvene regije Celje.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predstavitev novelacije Študije odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Mitja Udovč, direktor JP Komunala
d.o.o. Sevnica; Janez Podlesnik, predsednik Odbora za vodooskrbo in kanalizacijo:
Povzeto po gradivu je bila svetnikom predstavljena novelacija študije v vseh naseljih na
območju občine, s katero bodo preverjeni tehnični in ekonomski kriteriji za nadaljnjo izvedbo
javnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar more biti v skladu z zakonodajo
opravljeno do leta 2017. Podrobno so bila predstavljene tudi obveznosti v zvezi z izvajanjem
in čiščenjem komunalne odpaden vode, ki jih opredeljuje operativni program, območja
poselitve v občini, ki so vključena v operativni program, njegov prednostni red izvajanja in
ocene investicijskih stroškov izvedbe.
Odbor za vodooskrbo in kanalizacijo se je seznanil z novelacijo študije in se z njo strinja.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, Roman Perčič, Mitja Udovč, župan, Rado Kostrevc.
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Povzetek razprave:
Razprava je tekla o predvidenih sankcijah, predvsem za individualne uporabnike, ki ne bodo
uredili zadeve do leta 2017. Država je postavila roke in na njih tudi vztraja, Občina Sevnica
sankcij ne bo izvajala. Občina Sevnica že štiri leta sofinancira izgradnjo individualnih čistilnih
naprav, do sedaj jih je bilo izgrajeno 52, od tega z občinskim sofinanciranjem 38. V naseljih,
ki jih študija ne omenja, bodo posamezniki morali urejati odvodnjavanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod sami s temi individualnimi čistilnimi napravami ali pa z greznicami
z odvozom odplak. Za območje Krmelja je bila podana pobuda za celostno ureditev in skupni
nadzor nad odplakami s skupno čistilno napravo.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z novelacijo študije.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z novelacijo Študije odvajanja in čiščenja odpadnih voda
na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev, ki je vsebovala glavna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter
tehnično obrazložitev priprav, so podali župan, direktor občinske uprave in mag. Vlasta Marn.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Alojz Zalašček, Zvonko Tuhtar, Rado
Kostrevc, Ivan Orešnik, Štefan Teraž, Jože Županc, Maksimilijan Redenšek, Božidar Beci,
Jožef Žnidarič.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani sledeči predlogi svetnikov, ki naj bi se v okviru možnosti upoštevali
pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014:
- nakup kombija za Športno zvezo Sevnica,
- odkup zemljišča, prestavitev kozolca ter ureditev tako pridobljenega zemljišča za
potrebe Osnovne šole Boštanj,
- za delovanje društev zgotoviti več sredstev, ki se delijo po pravilnikih,
- ureditev ceste od trgovine Extra-form do mostu na reki Mirni v Boštanju,
- ureditev LC Osnovna šola Boštanj-Kogovšek, z izgradnjo manjkajočih odsekov
pločnikov pri Panorami in Zagrajšku,
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev LC od cerkve v Boštanju do Graščine,
- ureditev JP na odseku Simončič-Lindič v Dolenjem Boštanju,
- oživitev projekta Pristan Orehovo,
- ureditev pešpoti od mostu na reki Savi do HE Boštanj, s postavitvijo zaščitne ograje,
- povečanje sredstev za vzdrževanje cest in zagotavljanje osnovnega standarda
prevoznosti na vseh odsekih,
- ukinitev oziroma zmanjšanje sredstev za delovanje redarske službe in RRA Posavje,
- ureditev telovadnice pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž,
- ureditev državne ceste Šentjanž-Glino,
- zastavljeno je bilo vprašanje, v kakšnem stanju je morebitni sprejem uredbe NSRAO,
- predlagana je bila sprememba voznih redov avtobusov za šolske prevoze,
- bodoče zadolževanje naj se uporabi za razvojne projekte iz programskega obdobja
2014-2020,

5

-

v NRP ali proračun se naj uvrstijo preplastitve manjših odsekov LC: Kladje-Blanca (od
Plastoforma, 750 m), Poklek- Selce (Martinkovič-Ločičnik), Blanca-Krajna Brda,
nadaljevanje projekta čistilna naprava Blanca,
ureditev poslovne cone Blanca,
energetska sanacija Kulturnega doma na Blanci,
sodelovanje Občine Sevnica pri ureditvah gasilskega doma in TVD Partizana v
Boštanju,
predlagano je zmanjšanje stroškov javne tokovine z raznimi ukrepi.

Župan: Predlaga sprejem predloga proračuna za leto 2014, s podanimi predlogi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2014 z naslednjimi
predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2014:
- nakup kombija za Športno zvezo Sevnica,
- odkup zemljišča, prestavitev kozolca ter ureditev tako pridobljenega zemljišča
za potrebe Osnovne šole Boštanj,
- za delovanje društev zagotoviti več sredstev, ki se delijo po pravilnikih,
- ureditev ceste od trgovine Extra-form do mostu na reki Mirna v Boštanju,
- ureditev LC Osnovna šola Boštanj-Kogovšek, z izgradnjo manjkajočih odsekov
pločnikov pri Panorami in Zagrajšku,
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev LC od cerkve v Boštanju do
Graščine,
- ureditev JP na odseku Simončič-Lindič v Dolenjem Boštanju,
- oživitev projekta Pristan Orehovo,
- ureditev pešpoti od mostu na reki Savi do HE Boštanj, s postavitvijo zaščitne
ograje,
- povečanje sredstev za vzdrževanje cest in zagotavljanje osnovnega standarda
prevoznosti na vseh odsekih,
- ukinitev oziroma zmanjšanje sredstev za delovanje redarske službe in RRA
Posavje,
- ureditev telovadnice pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž,
- ureditev državne ceste Šentjanž-Glino,
- zastavljeno je bilo vprašanje, v kakšnem stanju je morebitni sprejem uredbe
NSRAO,
- predlagana je bila sprememba voznih redov avtobusov za šolske prevoze,
- bodoče zadolževanje naj se uporabi za razvojne projekte iz programskega
obdobja 2014-2020,
- v NRP ali proračun se naj uvrstijo preplastitve manjših odsekov LC: KladjeBlanca (od Plastoforma, 750 m), Poklek- Selce (Martinkovič-Ločičnik), BlancaKrajna Brda,
- nadaljevanje projekta čistilna naprava Blanca,
- ureditev poslovne cone Blanca,
- energetska sanacija Kulturnega doma na Blanci,
- sodelovanje Občine Sevnica pri ureditvah gasilskega doma in TVD Partizana v
Boštanju,
- predlagano je zmanjšanje stroškov javne tokovine z raznimi ukrepi.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Božidar Groboljšek, predsednik Odbora za
priznanja:
Predlagan sklep o podelitvi je pripravljen premišljeno in v prepričanju, da so predlagani
dobitniki upravičeni do podelitve priznanj.
Odbor za priznanja je sprejel sklep, da v letu 2013 Grb Občine Sevnica prejme podjetje Siliko
d.o.o., PE Sevnica; Zlato plaketo Občine Sevnica podjetje ARMAT PROJEKT d.o.o. iz
Krmelja in Cvetka Jazbec iz Šentjanža ter da Srebrno plaketo Občine Sevnica prejmejo
podjetje Plastoform Blanca d.o.o., Jelka Bec iz Boštanja in Društvo vinogradnikov Malkovec.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodeluje Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Meni, da bi bilo v bodeče primerno pri dobitnikih navesti tudi njihove predlagatelje, kot je bilo
to v navadi do sedaj.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2013.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2013 prejmejo
naslednji dobitniki:
Grb Občine Sevnica:
- PODJETJE SILIKO d.o.o., POSLOVNA ENOTA SEVNICA, Radna 3, Boštanj
Zlato plaketo Občine Sevnica:
- PODJETJE ARMAT PROJEKT d.o.o., Krmelj 37 a, Krmelj
- CVETKA JAZBEC, Šentjanž 71 c, Šentjanž
Srebrno plaketo Občine Sevnica:
- PODJETJE PLASTOFORM BLANCA d.o.o., Kladje nad Blanco 35, Blanca
- JELKA BEC, Boštanj 13 a, Boštanj
- DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MALKOVEC
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Boštanj
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Na podlagi področne zakonodaje svet javne osnovne šole sestavljajo trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Člani sveta so
imenovani za štiri leta in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat.
Mandatna komisija je po zaključku poziva za oddajo kandidatur prispele predloge
obravnavala na svoji seji in predlaga občinskemu svetu, da v Svet Osnovne šole Boštanj za
naslednje mandatno obdobje imenuje Zdenko Zupančič iz Boštanja, Vincenca Kneza iz
Šmarčne in Ano Slapšak Gorinšek iz Vrha pri Boštanju.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Osnovna šola Boštanj imenoval:
- Zdenko Zupančič, Boštanj 12, Boštanj,
- Vincenca Kneza, Šmarčna 17, Boštanj,
- Ano Slapšak Gorinšek, Vrh pri Boštanju 80, Boštanj.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Mandatna komisija je po zaključku poziva za oddajo kandidatur prispele predloge
obravnavala na svoji seji in predlaga občinskemu svetu, da v Svet Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica za naslednje mandatno obdobje imenuje Stanislavo Žičkar in Franca
Pipana iz Sevnica ter Božidarja Becija iz Razborja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica imenoval:
- Stanislavo Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica,
- Franca Pipana, Cesta na Dobravo 27, Sevnica,
- Božidarja Becija, Razbor 44, Loka pri Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi so sodelovali: Zvonko Tuhtar, župan, Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Odgovor Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., glede prošnje za označevanje
Sevnice na izvozu Trebnje Zahod, svetniki smatrajo za sramoten in neodgovoren. Ne čudijo
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se stanju v državi, h kateremu doprinašajo tudi službe in organi, ki nimajo posluha za lokalne
potrebe.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, s podano
pripombo.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo, vezano na odgovor DARS-a, glede prošnje za označevanje Sevnice na
izvozu Trebnje Zahod:
Svetniki smatrajo odgovor Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za sramoten
in neodgovoren. Ne čudijo se stanju v državi, h kateremu doprinašajo tudi službe in
organi, ki nimajo posluha za lokalne potrebe.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jožef Žnidarič:
1. Na lokalni cesti Radna-Lukovec predlaga sanacijo in postavitev zaščitne mreže
zaradi krušenja kamenja.
2. Podal je pobudo za ureditev prostorov za vrtičke na parcelah ob reki Savi v okolici
Mercatorjevega Centra tehnike in gradnje Sevnica.
3. Predlaga seznanitev občinskega sveta s končnim poročilom o izgradnji odprtega
širokopasovnega omrežja na območju Občine Sevnica.
Zvonko Tuhtar:
Zanima ga, kdaj bo omogočena oskrba zaselka Jelša iz javnega vodovoda.
Alojz Zalašček:
Vpraša, ali se bo davek na nepremičnine v primeru, ko so bila kmetijska zemljišča
spremenjena v zazidalna zemljišča, pa ne bo interesa za gradnjo, plačeval od zemljišča za
gradnja ali kot za kmetijsko zemljišče.
Božidar Groboljšek:
Predlaga ureditev enosmernega prometa med gostilno Vrtovšek in sodiščem za trgovino
Mercator v starem mestnem jedru.
Rok Petančič:
Predlaga ureditev križišča, pločnika in postavitev ustrezne prometne signalizacije na platoju
Šmarje.
Vincenc Sitar:
Povpraša po načinu priklopa na odprto širokopasovno omrežje v primeru, če je hišni
priključek že izdelan.
Rado Kostrevc:
Pohvali hitro ukrepanje Občine Sevnica pri zamenjavi peči za ogrevanje Osnovne šole
Krmelj, z okolju prijazno rešitvijo.
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Tomaž Lisec:
1. Predlaga sanacijo poškodovanega vozišča v rondoju v Boštanju, v smeri izvoza proti
naselju Boštanj.
2. Pozove k uskladitvi voznih redov šolskih prevozov, na otokom in staršem prijaznejši
način.
3. Zanimajo ga aktivnosti Občine Sevnica glede ponovne pridobitve nadomestila zaradi
omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta v Krškem.
Ivan Orešnik:
V smeri odcepa iz glavne ceste Boštanj-Tržišče proti Hinjcam je postavljena prometna
signalizacija. Zanima ga razlog postavitve oziroma možnost njene odstranitve.
Ad 11
Razno
Župan:
- povabi na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, ki bo v petek, 8. novembra
2013, ob 17. uri, v Športnem domu Sevnica ter ostale prireditve, ki se bodo v okviru
praznovanja zvrstile tekom meseca novembra.

Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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