OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0007/2013
Datum: 10.12.2013

ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 27.11. 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:
- mag. Vojko Sotošek, direktor podjetja INFRA d.o.o.; Aljoša Preskar, vodja tehničnega
sektorja v podjetju INFRA d.o.o., k 5. t.d.r.,
- Andrej Štricelj, vodja službe kontrolinga v HESS d.o.o.; k 5. t.d.r.,
- Andrej Unetič, HSE Invest, vodja poslovne enote Brežice, k 5. t.d.r.
- Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 6.t.d.r.
Prisotni predstavnici javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Anja Kerin - Televizija Novo mesto.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 25. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 25. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov sveta, kar pomeni, da je občinski
svet sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 9. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembi Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica. Na klop so bili dani naslednji
dokumenti: mnenje Nadzornega odbora Občine Sevnica in stališče Odbora za finance in
proračun ter amandma Oddelka za okolje in prostor k 6. točki dnevnega reda.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Ni razprave.
*Pride Jožef Roštohar (prisotnih 21).
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 9. točka dnevnega reda-Predlog Odloka o spremembi Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 25. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje občinskega sveta, z dne
23.10.2013
3. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini
Sevnica
4. Predlog Pravilnika o sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica
5. Poročilo o poteku del izgradnje verige HE na spodnji Savi na območju Občine
Sevnica za obdobje od januarja do oktobra 2013
6. *Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 – prva obravnava
7. Predlog Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2014
8. Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2014
9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica – skrajšani postopek
10. Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2014
11. Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2014
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
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13. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva predstavnika ustanoviteljice
Občine Sevnica v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica zaradi
odstopa
14. Predlog sklepa o imenovanju novega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v
Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje občinskega sveta,
z dne 23.10.2013
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 24. redne seje občinskega sveta z dne,
23.10.2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam. Predloženi so odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Jožef Žnidarič in Lidija Udovč:
Povzetek razprave:
Svetnik Jožef Žnidarič je pripomnil, da v gradivu ni zasledil odgovora na svoje svetniško
vprašanje, ki ga je zastavil na 24. redni seji v mesecu oktobru in se je nanašalo na poročilo o
poteku izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Sevnica. Pojasnjeno je bilo, da
v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sevnica velja tri mesečni poslovniški rok
za odgovor na zastavljeno svetniško vprašanje, tako da občinska uprava v tem primeru ne
zamuja z odgovorom.
*Pride Jože Imperl (prisotnih 22).
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 24. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 24. redne seje občinskega sveta
z dne, 23.10.2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini
Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za
zdravstveno varstvo in socialo:
Sredstva za denarne pomoči zagotavlja Občina Sevnica v občinskem proračunu že vrsto let,
ker pa se je zakonodaja na tem področju med tem časom že spremenila, pa tudi zaradi
boljše preglednosti, je v obravnavo predložen nov pravilnik. Ta določa upravičence, pogoje
za dodelitev, višino in način izplačila denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Sevnica
ter postopek uveljavljanja pravice do občinske denarne pomoči. Izjemoma se lahko v
posameznem primeru enkratna denarna pomoč ne dodeli, če je kdo od družinskih članov, ki
prebivajo na istem naslovu oziroma v istem gospodinjstvu, v tekočem letu že pridobil
denarno pomoč oziroma, če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do
denarne pomoči. Občinska denarna pomoč v Občini Sevnica po tem pravilniku je enkratna
denarna pomoč, ki se upravičencem lahko podeli največ enkrat letno. Vlagatelju se izplača
neposredno, lahko pa tudi v funkcionalni obliki, ko vlagatelj ne more zagotoviti namenske
porabe. V funkcionalni obliki se denarna pomoč izplačuje s plačilom neplačanih terjatev do
Občine Sevnica oziroma pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica. Prejemnik
pomoči mora v roku 30 dni po njenem prejemu predložiti dokazila o namenski porabi
sredstev. Če upravičenec tega ne stori, v naslednjem koledarskem letu ni upravičen do
pomoči.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 23).
*Pride Hermina Šantej (prisotnih 24).
*Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 25).
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo je obravnaval predlogo pravilnika, nanj nima
pripomb in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Jože Imperl in Mojca Sešlar.
Povzetek razprave:
Podano je bilo vprašanje, ali je 265 EUR najvišji znesek, ki ga oseba (samska) lahko po
pravilniku prejme na letni ravni, ker je to zelo nizek znesek. Podan je bil pritrdilen odgovor s
pojasnilom, da je višina pomoči usklajena z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Tomaž Lisec, predsednik Odbora za šport:
Zakon o športu lokalnim skupnostim nalaga skrb za uresničevanje javnega interesa v športu,
in sicer z zagotavljanjem sredstev za izvajanje različnih športnih programov. Občina Sevnica
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sredstva razdeljuje na podlagi pravilnika, ki določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje
in razdelitev sredstev. Dosedanji pravilnik, ki je bil sprejet leta 2009, se je v praksi izkazal kot
učinkovit, vendar nepregleden pri uporabi, predvsem s strani društev in komisije, ki je
ocenjevala prejete vloge na razpis. Prišlo je do pobud o spremembi omenjenega pravilnika,
zato je Občina Sevnica v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica ter Športno zvezo Sevnica
pristopila k pripravi novega pravilnika. Bistvene spremembe v primerjavi s trenutno veljavnim
pravilnikom so: društva bodo v bodoče dostavljala le letna vsebinska in finančna poročila in
ne več dvakrat letno; članstvo v strokovni komisiji za ocenjevanje vlog je zmanjšano za
enega člana; šolski šport ni več predmet pravilnika, ampak ga vodi in izvaja JZ KŠTM
Sevnica; pri sistemu točkovanja je poenostavljeno in hkrati jasno zapisano, kaj se financira in
kako se pridobivajo točke; skupno število točk je sestavljeno iz vadbenega dela (70%) in iz
dobljenih rezultatov ter tradicije (30%). Vsaka tabela ima jasno opredeljene kriterije
financiranja in dodelitve točk. Pravilnik je v skladu z vso veljavno zakonodajo, vendar vsebuje
poenostavljene in transparentne tabele za ocenjevanje in posledično bo poenostavljena tudi
razpisna dokumentacija, ki jo izpolnjujejo društva, ko se prijavljajo na javni razpis. Pravilnik je
obravnavala tudi Športna zveza Sevnica, njihovo soglasje k pravilniku je priloga gradiva.
Odbor za šport se je seznanil s predlogom pravilnika in ga predlaga občinskemu svetu v
sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, župan, Rok Petančič in Mojca Sešlar.
Povzetek razprave:
V javnosti se pojavljajo informacije, da Rokometni klub Sevnica, ki tekmuje v I. ligi, dolguje
JZ KŠTM za uporabo dvorane. Glede na njihove rezultate, predlaga, da se jim dolg odpiše
ter se jim za v bodoče omogoči brezplačna uporaba dvorane za vadbo.
Župan je pripomnil, da predlog vsebinsko ni povezan z obravnavanim poslovnikom, zato se
bo zapisal in obravnaval pod točko Vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Podana je bilo še vprašanje, zakaj v Tabeli 1, pri Interesni športni vzgoji šoloobveznih otrok,
pri Planinstvu in taborništvu ni navedenih nobenih številk. Odgovorjeno je bilo, da obseg
programa še ni bil predviden, zato ni navedenih številk.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poročilo o poteku del izgradnje verige HE na spodnji Savi na območju Občine Sevnica
za obdobje od januarja do oktobra 2013
Uvodno obrazložitev so podali župan; Zvone Košmerl, predsednik Posebne komisije za
spremljanje izgradnje HE Blanca; Andrej Štricelj, vodja službe kontrolinga v HESS d.o.o.;
mag. Vojko Sotošek, direktor podjetja INFRA d.o.o.; Aljoša Preskar, vodja tehničnega
sektorja v podjetju INFRA d.o.o.; Andrej Unetič, HSE Invest, vodja poslovne enote Brežice:
Dela so v zaključni fazi, izvajajo se še manjše ureditve, skladno z državnim lokacijskim
načrtom. Občina Sevnica si prizadeva za dokončanje del na podlagi sprejetih aktov. Vodilo je
kvalitetno zaključevanje del v dolini reke Save, ki imajo tudi velik vpliv na sam izgled na
okolje. Posebna komisija in občinske strokovne službe dnevno spremljajo dogajanje na
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terenu in ugotavljajo, da nekateri sklepi posebne komisije, občinskega sveta in Odbora za
HE na spodnji Savi, ki izhajajo iz dokumentov, na osnovi katerih je potekala gradnja, še
vedno niso realizirani. Občina Sevnica bo še naprej zahtevala njihovo čimprejšnjo realizacijo
in zaključek izgradnje HE Boštanj, HE Arto Blanca in dela HE Krško, v skladu s sprejetimi
dokumenti in izdanimi dovoljenji.
Pregled tekočih aktivnosti po posamezni hidroelektrarni:
• HE Boštanj:
Izgradnja HE Boštanj je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev dokončana v večji meri,
potrebno je še izvesti sanacijo in zavarovanje objektov na področju zaselka Dvorce. Izvedba
je planirana za leto 2014. Na bazenu se izvajajo sanacijska zaradi vpliva visokih voda iz
novembra 2012 ter redna vzdrževalna dela. Po investiciji na zaselku Dvorce v letu 2014 se
bo zaključila izgradnja HE Boštanj in se lahko izvedla tudi primopredaja zgrajenih ureditev
vsem končnim upravljavcem in vzdrževalcem.
• HE Arto Blanca:
Investicija še ni dokončana, potrebno je dokončanje cestnih ureditev, dokončanje
vzdrževalnih in kolesarskih poti, ureditve hortikulture, ruralnih in športih površin v okolici
bazena ter nekatera druga manjša dela. Dela bodo izvedena v letu 2014, skladno z
srednjeročnimi plani za financiranje ureditev na spodnji Savi. Obenem se že izvajajo
vzdrževalna dela na akumulacijskem bazenu HE Arto Blanca, katera se bodo izvajala
skladno z potrjenim letnim planom akumulacijskega bazena Blanca. Vložena je tožba
krajanov obrtne cone Boštanj, kateri v tožbi do Republike Slovenije, podjetja INFRA d.o.o. ter
Občine Sevnica zahtevajo odškodnino in sanacijske obsege, zaradi negativnih vplivov
gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca. V pričakovanju je nadaljevanje sodbenega
postopka ali možnost izven sodne poravnave. Z Občino Sevnica je usklajena izgradnja
športnih, urbanih in ruralnih površin na območju Občine Sevnica, z vzpostavitvijo štirih con,
tako na levem kot na desnem bregu reke Save, ki naj bi bila dokončana do spomladi 2014.
Na reki Mirni poteka izgradnja ribje drče, ki naj bi bila zaključena do spomladi 2014. V teku je
izgradnja čistilne naprave Dolnje Brezovo, ki naj bi bila zaključena v roku dveh mesecev,
nakar sledi še šestmesečno poskusno obratovanje, v katerem mora upravljavec prikazati
pozitivne izsledke iz meritev izhodnih voda. Če bo temu tako, bo gradnja čistilne naprave
zaključena ter predana Občini Sevnica v upravljanje. Poteka še načrtovanje rekonstrukcije
železniškega prehoda na gornje brezovškem polju. Izdana je spremenjena odločba
Ministrstva za infrastrukturo in promet, ki podaja obvezo izgradnje večnamenske poti iz
Dolnjega Brezovega, ob Savi vse do Vranskega potoka, vključno z njegovo premostitvijo ter
navezavo na cesto R3, pri tem se nezavarovani železniški prehod na Gornjem Brezovem
ukine. Državni prostorski načrt za HE Arto Blanca zajema tudi izvedbo izven nivojskega
oziroma nivojskega, odvisno od stališč, križanja prehoda na Blanci ter gradnjo in
rekonstrukcijo dveh železniških prehodov južno od Sevnice. Državni lokacijski načrt določa
izvedbo nivojskega križanja, odločba ministra pa izvedbo izven nivojskega križanja.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janoš Janc, Andrej Unetič, Jožef Roštohar, župan, Andrej Štricelj,
Zvonko Tuhtar, Aljoša Preskar, Štefan Teraž, mag. Vojko Sotošek, Alojz Zalašček.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo, da na Artu dostop do požarne vode v potoku Štegina ni funkcionalno
izveden ter, da še ni izvedena dovozna pot iz Arškega polje na most. Dan je bil odgovor, da
je na omenjeni dovozni poti prevoznost ovirala ograja, ki pa je že premaknjena in je tako
zagotovljena širina za dovozno pot za kmetijske in vzdrževalne namene.
Izraženo je bilo mnenje, da je izgradnja verige HE za območje Občine Sevnica zelo malo
doprinesla lokalnemu okolju, predvsem kar se tiče infrastrukturnih ureditev, saj ni urejen ne
prometni režim ne vprašanje železniških prehodov ter da bi se za to morali bolj potruditi na
nivoju celotnega Posavja.
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Opozorjeno je bilo na poškodbo obloge akumulacijskega jeza na Orehovem na levem bregu
reke Save.
Postavljeno je bilo vprašanje glede natančne opredelitve lokacij izgradnje športnih, urbanih in
ruralnih površin na območju Občine Sevnica, z vzpostavitvijo štirih con ter o vzpostavitvi
povezovalne poti na relaciji Lukovec-Log, ki je nevarna predvsem za pešce in kolesarje.
Posamezne cone zajemajo sledeča območja:
- cona A: na levem bregu, od Florjanskega potoka pa vse do Tanina. Obsega ureditev
nekaj poti in platojev za dostop do vode, zasaditev dreves ter postavitev klopi;
- cona B: na desnem bregu, od izliva Mirne gorvodno do platoja, ki se uredi parkovno;
- cona C: na Blanci, v območju predvidene obvoznice, kjer je že urejena travnata površina,
dokončan bo še dostop do vode, izvedena bo zasaditev dreves ter postavitev klopi;
- cona D: lokacija še ni potrjena, locirana naj bi bila na Dolnjem Brezovem. Državni
prostorski načrt je ni točno lociral, zato se še išče mikrolokacija.
Izvedba povezovalne poti Lukovec-Log ni obveza po državnem prostorskem načrtu, dogovori
o morebitni izvedbi še potekajo.
V nadaljevanju je potekala razprava še o rešitvi problema izven nivojskih križanj ceste z
železnico, o asfaltaciji ceste Šupa-Šmarčna ter o ureditvi hodnika za pešce od brvi na Radni
do odcepa za Lukovec.
Ker gre v obeh primerih za zadevi, ki nista bili zajeti v državnem prostorskem načrtu, bodo
usklajevanja in pogajanja za realizacijo še potekala.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom, z dodatkom o zahtevi po realizaciji
del, v skladu s sprejetimi akti in dovoljenji.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o poteku del izgradnje verige HE na spodnji
Savi na območju Občine Sevnica za obdobje od januarja do oktobra 2013 in zahteva
dokončanje izgradnje HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško v delu, ki se nanaša na
območje Občine Sevnica, v skladu z upravnimi in prostorskimi akti ter dovoljenji.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali: župan; Zvone Košmerl, direktor občinske uprave; mag. Vlasta
Marn; Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica; Ivan Orešnik,
predsednik Odbora za finance in proračun; Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za
zdravstveno varstvo in socialo; Tomaž Lisec, predsednik Odbora za šport; Breda Drenek
Sotošek, predsednica Odbora za kulturo; Janez Kukec, predsednik Odbora za otroško
varstvo in šolstvo; Drago Krošelj, predsednik Odbora za gospodarstvo; Božidar Beci,
predsednik Odbora za kmetijstvo; Jože Županc, predsednik Odbora za komunalno dejavnost
in infrastrukturo; Janez Podlesnik, predsednik Odbora za vodooskrbo; Gregor Simončič,
predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja.
Na klop je bilo dano mnenje Nadzornega odbora Občine Sevnica in stališče Odbora za
finance in proračun k predlogu odloka ter predlog amandmaja Oddelka za okolje in prostor, ki
gradnjo vodovodnih sistemov samo razdeli na več manjših projektov zaradi potreb razpisov.
Nadzorni odbor Občine Sevnica, Odbor za finance in proračun ter druga delovna telesa
občinskega sveta so obravnavali predlog odloka ter se z njim strinjajo. Podana je bila
pripomba, da naj bo v prihodnje za obravnavo na sejah delovnih teles na razpolago tudi
Načrt razvojnih programov, ker bo to olajšalo delo in razumevanje odbornikov.
Proračun je pomemben dokument občine, ki omogoča nemoteno izvajanje in financiranje
vseh načrtovanih investicij ter zakonskih nalog z novim letom. Temeljna naloga občinske
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uprave je uresničitev proračuna za namene, ki so določeni ter hkrati spremljanje in
pravočasno prilagajanje spremembam zakonodaje in pomembnejšim poslovnim dogodkom.
Pomembno izhodišče, ki je v veliki meri spremljalo pripravo proračuna za prihodnje leto,
predstavljajo aktualni predpisi na ravni države, ki vplivajo tudi na financiranje občin. Občinska
uprava je proračun pripravila na osnovi znanih dejstev, ob upoštevanju širših regijskih in
državnih razvojnih dokumentov ter z usklajevanjem z vsemi proračunskimi porabniki.
Podrobna vsebinska obravnava je bila opravljena na sejah matičnih odborov občinskega
sveta. Proračun za leto 2014 v višini dobrih 18 milijonov evrov je uravnotežen in realen,
podprt z vsemi potrebnimi vsebinami in obrazložitvami, iz katerih je razvidno načrtovano
delovanje občine v prihodnjem letu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Tomaž Lisec, Štefan Teraž, župan, Zvonko Tuhtar, Božidar Beci, Jože
Imperl, Drago Krošelj, Rado Kostrevc, Breda Drenek Sotošek, Božidar Groboljšek, Ivan
Orešnik, Janez Kukec, Jožef Roštohar, Rok Petančič.
Povzetek razprave:
Svetniška skupina SDS je podala štiri uravnotežene amandmaje k predlogu odloka o
proračunu (opomba: celotno besedilo amandmajev je priloga k zapisniku):
- za vzpostavitev in začetek delovanja javne blagajne (10.000 EUR),
- za vzpostavitev in zagotovitev snemanja in predvajanja prenosov in/ali posnetkov sej
občinskega sveta (20.000 EUR),
- za začetek oziroma nadaljevanje urejanja projekta Pristan Orehovo (10.000 EUR),
- za začetek projekta Lesni predelovalni center Posavje (20.000 EUR).
Razprava je v nadaljevanju tekla o teh amandmajih, o podpori in nestrinjanju z njimi.
Povzetek razprave o vsakem amandmaju:
- za vzpostavitev in začetek delovanja javne blagajne:
izraženo je bilo nestrinjanje s predlogom, ker nima ocene ekonomske upravičenosti,
glede na to, da bi bilo potrebno zagotoviti prostore v občinski uprave in zaposliti osebo;
- za vzpostavitev in zagotovitev snemanja in predvajanja prenosov in/ali posnetkov sej
občinskega sveta:
izraženo je bilo nestrinjanje s predlogom; če se bo pristopilo k projektu, se naj ne
obremenjuje proračuna, ampak se naj za potreben znesek znižajo sejnine svetnikov;
- za začetke oziroma nadaljevanje urejanja projekta Pristan Orehovo:
naj se zagotovi urejanje znotraj postavk urejanja javnih površin;
- za začetek projekta Lesni predelovalni center Posavje:
izražena je bila podpora, kot tudi nestrinjanje z uvrstitvijo nove postavke v proračun; ni
opredeljene vloge gospodarskih subjektov, ki so v tem projektu ključni; biti mora projekt
regije Posavje, da pridobi ljudi za podporo v regiji; potrebno je predhodno pridobiti
podatek o možnih pridobljenih finančnih sredstvih in številu novih delovnih mest; najprej
mora biti znan nosilec dejavnosti, ki bo projekt vodil, šele nato se naj vključi občina;
imamo dovolj lesa in znanja, da se projekt izvede;
Po zaključku skupne razprave se je župan do vseh amandmajev opredelil negativno, dal
vsakega posebej na glasovanje ter pri vsakem amandmaju predlagal dodaten sklep:
SKLEP:
Občinski svet ni sprejel amandmaja, ki glasi:
Pri uporabniku 3000 ŽUPAN se v okviru področja porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE v okviru glavnega programa 1803 Programi v kulturi v
okviru podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura
zmanjša postavka 18305 Transferji neprofitnim organizacijam za 10.000 EUR.
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Pri uporabniku 4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNA SLUŽBA se v okviru področja
porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA v okviru glavnega programa 0603 Dejavnost
občinske uprave v okviru podprograma 06039001 Administracija občinske uprave
poveča postavka 06441 Nakup osnovnih sredstev (za vzpostavitev in začetek
delovanja javne blagajne) za 10.000 EUR.
Izid glasovanja: 5 za 14 proti (prisotnih 25)
Amandma ni sprejet.
Župan je predlagal sprejetje dodatnega sklepa:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da Občinska uprava Občine Sevnica skupaj s
predlagateljem amandmaja (svetniška skupina SDS) ponovno preuči prostorske,
kadrovske in finančne možnosti ter učinke za organizacijo javne blagajne na območju
mesta Sevnica oziroma v stavbi Občinske uprave Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet ni sprejel amandmaja, ki glasi:
Pri uporabniku 3000 ŽUPAN se v okviru področja porabe 01 POLITIČNI SISTEM v
okviru glavnega programa 0101 Politični sistem v okviru podprograma 01019003
Dejavnosti župana in podžupana
zmanjša postavka 01302 Materialni stroški urada župana za 20.000 EUR.
Pri uporabniku 3000 ŽUPAN se v okviru področja porabe 01 POLITIČNI SISTEM v
okviru glavnega programa 0101 Politični sistem v okviru podprograma 01019003
Dejavnosti župana in podžupana
poveča postavka 01302 Materialni stroški urada župana (za vzpostavitev in
zagotovitev snemanja in predvajanja prenosov in/ali posnetkov sej občinskega sveta)
za 20.000 EUR.
Izid glasovanja: 5 za 13 proti (prisotnih 25)
Amandma ni sprejet.
Pri tem amandmaju je potekala razprava, v kateri so sodelovali: Božidar Beci, Tomaž Lisec,
Rok Petančič, Drago Krošelj, župan.
Povzetek razprave:
Podano je bilo mnenje, da je v današnjem času splošne recesije in varčevanja, video
snemanje sej nepotreben strošek. Seje se snemajo zvokovno in posnetek sej je dostopen na
spletni strani Občine Sevnica. Predlagani strošek je previsok, ob današnji razpoložljivi tehniki
se lahko dobijo poceni kamere, nakup se naj zagotovi v okviru razpoložljivih sredstev. Podan
je bil predlog, da naj občinska uprava pridobi vrednostno ponudbo za izvedbo video
snemanja ter predvajanja sej občinskega sveta. Na podlagi ponudbe bodo svetniki na
naslednji seji občinskega sveta odločali o predlogu za video snemanje sej sveta.

SKLEP:
Občinski svet ni sprejel amandmaja, ki glasi:
Pri uporabniku 4001 OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNA SLUŽBA se v okviru področja
porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA v okviru glavnega programa 0603 Dejavnost
občinske uprave v okviru podprograma 06039001 Administracija občinske uprave
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zmanjša postavka 06420 Pisarniški material za 10.000 EUR.
Pri uporabniku 4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI se v okviru področja
porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE v okviru glavnega programa 1603 Komunalna
dejavnost v okviru podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo
poveča postavka 16421 Gradnja športnih objektov (za začetek oziroma nadaljevanje
urejanja projekta Pristan Orehovo) za 10.000 EUR.
Izid glasovanja: 5 za 17 proti (prisotnih 25)
Amandma ni sprejet.
Župan je predlagal sprejetje dodatnega sklepa:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se urejanje območja objektov Pristan Orehovo uvrsti
in realizira v okviru postavk urejanja javnih površin.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet ni sprejel amandmaja, ki glasi:
Pri uporabniku 4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR se v okviru področja porabe
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA v okviru glavnega programa 1302 Cestni
promet in infrastruktura v okviru podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest
zmanjša postavka 13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin za 20.000 EUR.
Pri uporabniku 4003 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI se v okviru področja
porabe 14 GOSPODARSTVO v okviru glavnega programa 1402 Pospeševanje in
podpora gospodarski dejavnosti v okviru podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja
malega gospodarstva
poveča postavka 14404 Spodbude podjetniškemu razvoju (za pripravo projektne
dokumentacije za pričetek projekta Lesno predelovani center Posavje) za 20.000 EUR.
Izid glasovanja: 4 za 9 proti (prisotnih 25)
Amandma ni sprejet.
Župan je predlagal sprejetje dodatnega sklepa:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se za projekt Lesno predelovalni center Posavje
oblikuje nova proračunska vrstica v višini 20.000 EUR. Vir zanjo se zagotovi iz
naslednjih postavk: 16401 Urbanizem in geodetske storitve/konto 420899 Urbanizem v
višini 5.000 EUR, 10401 Spodbujanje zaposlovanja/konto 410299 Spodbujanje
zaposlovanja v gospodarstvu v višini 10.000 EUR ter 23410 Proračunska
rezervacija/konto 409000 Splošna proračunska rezervacija v višini 5.000 EUR. Nov
projekt se uvrsti v proračunsko postavko 14404 Spodbude podjetniškemu razvoju za
izdelavo projektne dokumentacije.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma, ki glasi:
V Odloku o proračuna Občine Sevnica se v posebnem delu v okviru proračunske
postavke 16413 »INVESTICIJE V VODOSKRBNE SISTEME« iz konta 420402
»OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV« znesek 177.000 EUR prestavi v okviru iste
proračunske postavke na več kontov 420402, in sicer: OBNOVITEV VODOVODNIH
SISTEMOV v višini 33.620 EUR, SANACIJA VODOVODA STUDENEC v višini 38.000
EUR, UREDITEV VODOVODA RADEŽ v višini 34.620 EUR, UREDITEV VODOVODA
BOŠTANJ v višini 38.800 EUR, OBNOVITEV VODOVODA NA GORNJEM BREZOVEM v
višini 31.960 EUR.
V Načrtu razvojnih programov 2014-2017 se pod številko projekta OB110-13-0060
»Obnovitev vodovodnih sistemov« uskladi znesek za leto 2014 kot je navedeno v prvi
točki. Ostale štiri investicije pa bodo v Načrtu razvojnih programov 2014-2017 odprte
pod novimi številkami projektov.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25)
Amandma je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2014.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2014, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica
za leto 2014 in Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2014.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, katerih ni bilo mogoče določiti ob pripravi
načrta ravnanja ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se
lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem, do največ 20 % skupne vrednosti obeh načrtov, kar znaša
največ 68.200 EUR.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2014
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica določa, da se višina
denarne pomoči določi s sklepom ob sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto in
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velja do uveljavitve proračuna za naslednje koledarsko leto. Predlagal je, da bi višina
enkratne denarne pomoči v letu 2014 ostala enaka kot v letu 2013, in sicer v znesku 240
EUR.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Rok Petančič.
Povzetek razprave:
Podana je bila pobuda, da bi se bon lahko porabil pri različnih ponudnikih in ne samo pri
enem, kot do sedaj.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu
2014.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Sevnica v letu 2014, ki znaša 240 EUR.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Tomaž Lisec, predsednik Odbora za šport:
Na podlagi veljavne zakonodaje je lokalna skupnost dolžna skrbeti za uresničevanje javnega
interesa v športu in sicer z zagotavljanjem sredstev za realizacijo nacionalnega programa, ki
se nanaša na lokalne skupnosti in izvedbo lokalnih programov športa, s spodbujanjem in
zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem in
vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov. Izvajanje nacionalnega programa
športa se določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada in letnimi programi, ki jih sprejmejo
lokalne skupnosti, katere so dolžne določiti podrobnejša merila za izvajanje letnih
programov, kar je v Občini Sevnica urejeno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Sevnica.
Odbor za šport se je seznanil z Letnim programom športa za leto 2014 in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejetju Letnega programa športa za leto 2014.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 9
Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica – skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev je podal župan:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica je osnova za plačevanje
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Občinski svet je zadnje povišanje vrednosti točke
za izračun vrednosti sprejel leta 2009, ki se je uporabljala za leto 2010, 2011, 2012 in 2013.
Tudi v letu 2014 predlog vrednosti točke ostaja nespremenjen, to je 0,00083 EUR. V
navezavi na sprejem in nadaljnje postopke v zvezi s prejemom in uveljavitivijo Zakona o
davku na nepremičnine, bo po sprejemu odloka samo objava v Uradnem listu RS zadržana,
isto velja za sklep pri naslednji točki dnevnega reda.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Vrednost točke je osnova izračun davka na nepremičnine. Vrednost točke je v letu 2013
znašala 2,86 EUR. Na podlagi republiških meril ter ob upoštevanju rasti cen življenjskih
potrebščin vrednost točke za leto 2014 znaša 2,90 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o vrednosti točke za ugotavljanje vrednosti stavb.
Občinski svet je sprejel sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov
stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju
Občine Sevnica, ki za leto 2014 znaša 2,90 EUR.
SKLEP:
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

13

Ad 11
Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Občina mora vsako leto na osnovi veljavne zakonodaje določiti gradbeno ceno za m2 neto
tlorisne površine stanovanj in vrednost stavbnega zemljišč.
Primerljiva gradbena cena stanovanj se uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko
gradnjo, vrednost stavbnega zemljišča pa se uskladi na osnovi indeksa življenjskih
potrebščin.
Tako bi predlagana primerljiva gradbena cena za 1m2 neto tlorisne površine objekta,
zmanjšana za stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica
znašala 904,76 EUR, vrednost stavbnega zemljišča pa za naselji Sevnica in Boštanj 9,56
EUR/m2, za ostala naselja pa 6,38 EUR/m². Vrednost se med letom valorizira z indeksom
cen življenjskih potrebščin.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2014.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
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 Milana
Majcna Šentjanž za naslednje mandatno obdobje imenuje Petro Majcen in Romano Cvelbar
Musar iz Šentjanža ter Ivana Orešnika iz Osredka pri Krmelju.
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 Milana Majcna imenoval:
- Petro Majcen, Šentjanž 6, Šentjanž,
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-

Romano Cvelbar Musar, Šentjanž 32b, Šentjanž,
Ivana Orešnika, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva predstavnika ustanoviteljice
Občine Sevnica v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica zaradi
odstopa
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Božidar Beci je bil na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica na 24. redni seji, dne
23.10.2013, imenovan za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu javnega
zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, nakar je podal pisno odstopno izjavo, s katero
odstopa kot predstavnik ustanoviteljice v svetu šole.
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica določa tudi pravico do odstopa. Izjava o
odstopu mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
katera je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati
občinskemu svetu novega kandidata.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 22. redni seji dne, 14.11.2013,
obravnavala odstopno izjavo Božidarja Becija ter predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica ugotovitev prenehanja članstva predstavnika ustanoviteljice v svetu šole zaradi
odstopa.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega ugotovitvenega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva predstavnika
ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika
Sevnica, Božidarja Becija, zaradi odstopa.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog sklepa o imenovanju novega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v
Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Po prejemu odstopne izjave Božidarja Becija, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ponovno pozvala k predlaganju novega predstavnika ustanoviteljice v Svet
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in sicer po ustaljeni praksi samo Slovensko ljudsko
stranko, ki je Božidarja Becija tudi prvotno predlagala. Stranka je kot novega kandidata
predlagala Franca Kozinca iz Metnega Vrha 2, Sevnica, katerega tudi mandatna komisija
predlaga občinskemu svetu v potrditev kot novega predstavnika ustanoviteljice v Svetu
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet ja za novega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu
javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica imenoval Franca Kozinca,
stanujočega na naslovu Metni Vrh 2, Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi so sodelovali: Jožef Žnidarič, župan, Rok Petančič, Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Pri odgovoru, ki se je nanašal na sanacijo na lokalni cesti Radna-Lukovec, je bila podana
pripomba, da je zadeva urejena, še vedno pa niso odstranjeni ostanki asfalta. Glede
odgovora o prometni ureditvi na platoju Šmarje prejemnik odgovora dodal, da iz zapisnika o
terenskem ogledu izhajajo še manjše ureditve, katere se naj tudi izvedejo. Pri odgovoru o
možnosti ureditve enosmernega prometa v delu starega mestnega jedra Sevnica pa je
svetnik predlaga, da naj Občina Sevnica na Direkciji RS za ceste vztraja vsaj na omejitvi
hitrosti 30 km/h, na odseku Glavnega trga do naselja Pod Vrtačo.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, s podano
pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami:
Jožef Žnidarič:
Pri odgovoru, ki se je nanašal na sanacijo na lokalni cesti Radna-Lukovec, je
pripomnil, da je zadeva urejena, še vedno pa niso odstranjeni ostanki asfalta.
Rok Petančič:
Glede odgovora o prometni ureditvi na platoju Šmarje je dodal, da iz zapisnika o
terenskem ogledu izhajajo še manjše ureditve, katere se naj tudi izvedejo.
Božidar Groboljšek:
Pri odgovoru o možnosti ureditve enosmernega prometa v delu starega mestnega
jedra Sevnica predlaga, da naj Občina Sevnica na Direkciji RS za ceste vztraja vsaj na
omejitvi hitrosti 30 km/h, na odseku Glavnega trga do naselja Pod Vrtačo.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jože Imperl:
V javnosti se pojavljajo informacije, da Rokometni klub Sevnica, ki tekmuje v I. ligi, dolguje
JZ KŠTM za uporabo dvorane. Glede na njihove rezultate, predlaga, da se jim dolg odpiše
ter se jim za v bodoče omogoči brezplačna uporaba dvorane za vadbo.
Janez Podlesnik:
1. Visoke vode so na Sevnični poškodovale nekaj mostov. Zanima ga, zakaj so
vrednosti projektov za obnovo mostov na obstoječi lokaciji tako visoke.
2. Na cesti Podvrh-Zabukovje je v bližini ovinka plaz in predlaga njegovo ureditev.
Breda Drenek Sotošek:
Pohvali novoletno okrasitev Sevnice z avtohtonimi simbolnimi okraski v obliki sevniške
voščenke, hkrati pa predlaga, da se poškodovani okraski popravijo (odstranijo viseči trakovi).
Jože Županc:
1. Krajane naselja Kladje nad Blanco zanima opredelitev Občine Sevnica glede
možnosti priključitve na kanalizacijo in čistilno napravo.
2. Poda pobudo za preplastitev poškodovane ceste skozi naselje Kladje nad Blanco.
Ivan Orešnik:
V križišču v Pijavicah predlaga postavitev smerokazov za kraja Šentjanž in Krmelj, kot je to
že bilo.
Hermina Šantej:
1. Predlaga, da se naj v luči varčevanja z osnovnim materialom, posredujejo gradiva za
seje občinskega sveta v e-obliki tistim svetnikom, ki to želijo.
2. Poda pobudo za postavitev dveh smerokazov v Loki pri Zidanem Mostu: za osnovno
šolo in železniško postajo.
Stanislav Erman:
Predlaga sanacijo asfaltnih razpok na cesti Šentjanž-Kal.
Ad 17
Razno
Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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