OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2014
Datum: 12.2.2014

ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 29.1.2014, 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, 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
- Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve
- Marko Jesih, višji svetovalec za investicije in razvoj
- Dušan Markošek, občinski urbanist
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Prisotni poročevalci:
- Martin Cerjak, vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, k 6. t.d.r.
- Daniel Žniderič, komandir Policijske postaje Sevnica, k 6. t.d.r.
- Rok Petančič, predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica, k 8. t.d.r.
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica, k 8. t.d.r.
- Aleš Janžovnik in Petra Žarn, Savaprojekt d.d. Krško, k 9. t.d.r.
- Dušan Blatnik, Savaprojekt d.d. Krško, k 10. t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 11. t.d.r.
Prisotne predstavnice javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Anja Kerin – Dolenjski list, Branka Dernovšek – Televizija
Vaš kanal Novo mesto.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 26. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 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 obravnavata 4. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi Odloka o
izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč
ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica ter 5. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o
prenehanju Odloka o varstvu in urejanju okolja v Občini Sevnica. Na klop je bilo dano
stališče Odbora za vodooskrbo in kanalizacijo k 11. točki dnevnega reda – Obravnava
novelacije Študije odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine
Sevnica.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
*Pride Jožef Roštohar (prisotnih 22).
*Pride Breda Drenek Sotošek (prisotnih 23).
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata 4. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi Odloka o izvajanju
gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter
o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica ter 5. točka dnevnega reda - Predlog
Odloka o prenehanju Odloka o varstvu in urejanju okolja v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta, z dne
27.11.2013
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje – druga obravnava
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih
v Občini Sevnica – skrajšani postopek
5. Predlog Odloka o prenehanju Odloka o varstvu in urejanju okolja v Občini Sevnica –
skrajšani postopek
6. Varnostne razmere na območju Občine Sevnica
a. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica
b. Poročilo Policijske postaje Sevnica
7. Predlog Odloka o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica - prva obravnava
8. Razvojne in premoženjsko pravne ureditve Turistično - rekreacijskega območja Lisca
9. Predstavitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
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10. Seznanitev z osnutkom strokovnih podlag za Revitalizacijo starega mestnega jedra
Sevnice
11. Obravnava novelacije Študije odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
na območju Občine Sevnica
12. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici in
Boštanju
13. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
operacijo Trajnostna zacelitev narave
14. Predlog sklepa o potrditvi spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 20142017 v letu 2015
15. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2014
16. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
17. Tonsko in vizualno snemanje sej Občinskega sveta Občine Sevnica
18. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2013
19. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2013
20. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
22. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta,
z dne 27.11.2013
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 25. redne seje občinskega sveta z dne,
27.11.2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam. Sprejeti akti so bili posredovani v objavo v Uradni list RS. Predloženi so odgovori
na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Jožef Žnidarič.
Povzetek razprave:
Svetnik Jožef Žnidarič je pripomnil, da pri odgovoru na njegovo vprašanje, ki se je nanašalo
na sanacijo lokalne ceste Radna-Lukovec, dejansko ostanki asfalta še vedno niso
odstranjeni.
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*Pride Rok Petančič (prisotnih 24).
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 25. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 25. redne seje občinskega sveta
z dne, 27.11.2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje – druga obravnava
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Drago Krošelj, predsednik Odbora za
gospodarstvo:
V predlogu odloka v drugi obravnavi, v primerjavi z besedilom, ki je bil obravnavan v prvi
obravnavi, se spremembe nanašajo večinoma na nomotehnične in slovnične popravke.
Odbor za gospodarstvo je sprejel stališče, da besedilo odloka v navedeni obliki posreduje v
obravnavo občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih
v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
Z uveljavitvijo novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih se je pravica do pogrebnine
kot pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja s 1.1.2014 ukinila in se na novo uredila
na področju socialno varstvenih prejemkov, v okviru pravice do izredne denarne socialne
pomoči za kritje stroškov pogreba. Občina Sevnica zato predlaga uskladitev tretjega
odstavka 35. člena z novo zakonodajo, tako da se kot višina stroškov, ki jo krije Občina
Sevnica ne določa več pogrebnina (zadnja vrednost je bila 507,12 EUR), temveč je višina
določena v skladu z Zakona o socialno varstvenih prejemkov, to je višina izredne denarne
socialne pomoči za kritje stroškov pogreba, ki trenutno znaša 530,44 EUR. Predlagana
sprememba odloka pomeni zgolj terminološko uskladitev zaredi sprememb zakonodaje.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne
službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih
svečanosti v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odloka o prenehanju Odloka o varstvu in urejanju okolja v Občini Sevnica –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu okolja v letu 1995 sprejela Odlok o urejanju
in varstvu okolja v Občini Sevnica, ki je urejal naslednja področja: komunalno ureditev naselij
v Občini Sevnica; zunanji videz naselij v Občini Sevnica; urejanje, vzdrževanje in varstvo
zelenja na javnih površinah; urejanje, vzdrževanje in varstvo zelenja, ki so zasebna last;
varstvo voda v Občini Sevnica; varstvo zraka na območju Občine Sevnica in varstvo pred
hrupom. Občina Sevnica je zaradi številnih sprememb državne zakonodaje sprejela tudi
področne akte s področja varstva okolja, ki vsebujejo določbe urejanja varstva okolja s
področja komunalne ureditve naseljih (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
ravnanje z odpadki), urejanje, vzdrževanje in varstvo zelenja na javnih površinah (varstvo
zelenja, trgov, ulic, prepoved poškodovanja javnih površin, javna snaga, prosto gibanje psov
in drugih domačih živali ter onesnaževanje z njihovimi iztrebki) ter cestne infrastrukture
(posegi na cesto, vzdrževanje obcestnih površin, prometna ureditev). Področje urejenosti in
varstva okolja je dovolj dobro urejeno v področni zakonodaji, zato je veljavnost Odloka o
urejanju in varstvu okolja v Občini Sevnica nepotrebna, hkrati pa ne sledi veljavnim
predpisom.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Jožef Žnidarič.
Povzetek razprave:
V gradivu je med občinskimi področnimi akti naveden tudi Odlok o ureditvi avtobusnih
postajališč na območju Občine Sevnica. Predlagal je, da se naj podrejo tista postajališča, ki
niso več v funkciji zaradi svoje dotrajanosti.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju Odloka o varstvu in urejanju okolja v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Varnostne razmere na območju Občine Sevnica
a. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica
b. Poročilo Policijske postaje Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali: župan; Martin Cerjak, vodja Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica; Daniel Žniderič, komandir Policijske postaje Sevnica:
Naloge občinskega redarstva sta v letu 2013 opravljala dva redarja, ki sta v občini Sevnica v
povprečju prisotna približno po šest ur tedensko, ponavadi dva ali tri dni v tednu, v različnih
terminih. Splošna ugotovitev je, da je s pričetkom delovanja redarstva manj nadzora policije
na področjih, za katera je pristojno tudi redarstvo, zlasti na področjih mirujočega prometa.
Poleg tega sta redarja opravljala nadzor s preventivnimi obhodi rekreacijskih in drugih javnih
površin. V Občini Sevnica opravljata redarstvo in inšpekcija zlasti nadzor nad lastniki psov in
nad ločevanjem ter odlaganjem odpadkov tudi v terminih, ko je pričakovati na podlagi prijav
največ kršitev, in sicer v jutranjem času, med 6. in 9. uro ter v popoldanskem času, med 15.
in 18. uro. Lastniki psov so bili opozorjeni na dolžnost čiščenja iztrebkov psov in na določbe
o vodenju psov na povodcih oziroma o prepovedi vodenja živali na otroška igrišča. Redarja
sta sodelovala tudi pri nadzorih črnih odlagališč odpadkov in pri ugotavljanju neustreznega
odlaganja odpadkov v Občini Sevnica, pa tudi na področju plakatiranja in oglaševanja,
evidentiranje zapuščenih predmetov na javnih površinah in podobno.
Na območju, ki ga pokriva Policijska postaja Sevnica, je v letu 2013, glede na predhodno
leto, opaziti porast kaznivih dejanj za 24 %, ki so povezani s sezonskimi gibanji. Od
skupnega števila prijavljenih in odkritih kaznivih dejanj v letu 2013 so obravnavali 438
kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete, 85 s področja splošne kriminalitete ter 11
kaznivih dejanj s področja mladoletniške kriminalitete. Med kaznivimi dejanji s področja
splošne kriminalitete v letu 2013 na območju enote prevladujejo predvsem kazniva dejanja
zoper premoženje, kot so tatvine in velike tatvine, ki skupaj predstavljajo kar več kot polovico
prijavljenih in odkritih kaznivih dejanj, saj so policisti vložili kar 244 oziroma 9,8 % več
kazenskih ovadb iz navedenega področja. Poleg področja kriminalitete policisti Policijske
postaje Sevnica, katerih je samo 13, pokrivajo še področje zagotavljanja javnega reda in
miru ter zagotavljanje varnosti cestnega prometa. V Sevnici so pričeli sodelovati s Socialno
varnostnim sosvetom in občino, rezultati so bili na terenu kmalu opazni.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Martin Cerjak, Daniel Žniderič, Alojz Zalašček, župan,
Zvonko Tuhtar, Jožef Žnidarič, Janez Kukec, Breda Drenek Sotošek, Janez Podlesnik.
Povzetek razprave:
V razpravi so svetniki zastavili tudi vprašanja, podali nekaj mnenj in pobud poročevalcema:
potreben je večji nadzor nad parkiranjem pri Zdravstvenem domu Sevnica oziroma optiki
Bautin, kje parkirana vozila zasedajo intervencijsko pot; izraženo je bilo mnenje, da je za
porast kaznivih dejanj delno krivo tudi premalo policistov na policijski postaji; podana je bila
pobuda za malo večjo toleranco redarjev pri kaznih za parkiranja na pločniku pri
zdravstvenem domu, če se ugotovi, da je voznik za čas parkiranja samo pospremil bolnika v
zdravstveni dom; pri kontroli vozil oziroma njihovem ustavljanju policisti niso oblečeni v
signalna oblačila in so tako slabo vidni; postavljeno je bilo vprašanje o drogah na našem
območju; v poročilo MI-SPO ni podatkov o črnih odlagališčih in represivnih ukrepih, vezanih
nanje; postavljeno je bilo vprašanje o prekršku, vezanim na dovoljenje za začasno
prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom.
Poročevalca sta vsako od navedb pokomentirala in podala ustrezne informacije.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine
Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom Policijske postaja Sevnica o varnostnih
razmerah na območju Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Gregor Simončič, predsednik Odbora
za varstvo in urejanje okolja:
Občina Sevnica je zaradi izkazanih potreb po celovitejši ureditvi in organiziranosti
vrtičkarstva pristopila k izdelavi odloka, ki določa pogoje urejanja vrtičkov in njihovo oddajo
ter njihovo rabo in vzdrževanje. Prvotno je kot območje za te vrtičke predvideno območje na
platoju Hrasti.
Odbor za varstvo in urejanje okolje je obravnaval predlog odloka in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejem v prvi obravnavni.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Kukec, Roman Perčič, župan, Ivan Orešnik, Rok Petančič,
Tomaž Lisec, Maksimilijan Redenšek.
Povzetek razprave:
V razpravi so svetniki podali sledeče predloge:
- v obdobju od 1. novembra do 28. februarja se naj odstrani celoten rastlinjak, skupaj z
ogrodjem,
- vsi objekti in oprema na vrtičku naj bodo enotni,
- v odlok se naj doda določba, da bi zakupne pogodbe lahko neposredno sklepali tudi
upravljavci območij, ki so v lasti Občine Sevnica,
- lopa ima lahko več kot eno okno,
- prouči se naj možnost zalivanja iz javnega vodovoda.
Župan: Predlaga sprejem odloka v prvi obravnavi, s predlogi iz obravnave.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o urejanju vrtičkarstva v Občini
Sevnica ter v razpravi podal naslednje pripombe in predloge, ki se naj upoštevajo pri
pripravi predloga odloka za drugo obravnavo:
- v obdobju od 1. novembra do 28. februarja se naj odstrani celoten rastlinjak,
skupaj z ogrodjem,
- vsi objekti in oprema na vrtičku naj bodo enotni,
- v odlok se naj doda določba, da bi zakupne pogodbe lahko neposredno sklepali
tudi upravljavci območij, ki so v lasti Občine Sevnica,
- lopa ima lahko več kot eno okno,
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prouči se naj možnost zalivanja iz javnega vodovoda.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Razvojne in premoženjsko pravne ureditve Turistično – rekreacijskega območja Lisca
Uvodno obrazložitev so podali župan; Vlasta Kuzmički; Rok Petančič, predsednik
Planinskega društva Lisca Sevnica:
Leta 1902 je bila na Lisci postavljena prva koča. Poleg manjše Jurkove koče sedaj na Lisci
stoji še večja planinska koča, Tončkov dom, objekt depandans, meteorološki radarski center
in nekaj manjših brunaric sevniških podjetij. V prvi polovici leta 2007 so Občina Sevnica,
Občina Laško, Planinsko društvo Lisca Sevnica in KŠTM Sevnica podpisali Pogodbo o
partnerstvu za oživitev turistično rekreacijskih dejavnosti na Lisci. Na podlagi Pogodbe je
KŠTM Sevnica naročil izdelavo Idejne zasnove turistično-rekreacijskega območja Lisca (v
nadaljevanju TRO Lisca), ki je bila izdelana konec leta 2007. Idejna zasnova pristopa k
revitalizaciji območja vrha hriba Lisca. Celoten projekt je usmerjen v razvoj mehkega in
naravi prijaznega turizma.
KŠTM Sevnica je v obdobju od leta 2006 do 2011 na Lisci izvajal aktivnosti v zvezi z
urejanjem smučišča in vlečnice: uredil je brežino ob največjem parkirišču na Lisci in ob tej
brežini postavil med parkiriščem in smučiščem leseno ograjo; uredil je obstoječe peščeno
parkirišče in zaradi ureditve brežine omogočil in uredil prostor za približno 20 novih parkirišč;
izvedena je bila poravnava smučišča, za kar so iz območja HE Blanca navozili okoli 20
tovornjakov zemlje; prestavljena in urejena je bila brunarica z nekdanje spodnje postaje
daljšega smučišča; izvedene so bile številne investicijsko vzdrževalne aktivnosti v zvezi z
vlečnico. V letih od 2011 dalje zaradi finančnih omejitev smučišče ne obratuje. KŠTM
Sevnica je v letu 2010 v skladu z idejno zasnovo TRO Lisca uredil tri piknik prostore in jih
tudi opremil. Združenje Frizbi golf Slovenija je v letu 2012 na Lisci postavilo prvo igrišče za
frizbi golf v Sloveniji. Igrišče ima devet lukenj in v dolžino meri približno 1800 metrov.
V letih 2012 in 2013 je Občina Sevnica na Lisci izvajala tri pomembnejše projekte: izgradnjo
rastlinske čistilne napravo, vodovodnega omrežja in priklopa na optično omrežje.
Lisca je v razvojni perspektivi 2014 – 2020 poleg ostalih projektov uvrščena v temeljni
strateški in programski dokument Regionalni razvojni program. Da bi Občina Sevnica na
Lisci v skladu z razvojno strategijo lahko nadaljevala z ureditvijo propadajočih objektov in
ureditvijo funkcionalno pripadajočih zemljišč, je prvotno potrebno urediti lastništvo teh
objektov. Planinsko društvo Lisca Sevnica je v skladu z zahtevami Planinske zveze Slovenije
v fazi urejanja (geodetskega in zemljiško-knjižnega stanja) optimalnih prostorskih pogojev za
delovanje Jurkove koče, ki bodo omogočile njeno polno funkcionalnost za potrebe
planinstva. To je pogoj, da bo Planinska zveza Slovenije prenesla solastniške deleže na
objektu Tončkovega doma in funkcionalno pripadajočih zemljišč na Planinsko društvo Lisca
Sevnica, le ta pa brezplačno na Občino Sevnica. Občina Sevnica bi v dogovoru s Planinskim
društvom Lisca Sevnica razdelila prenos objektov in funkcionalno pripadajočih zemljišč na
dva dela, in sicer:
1. del: površine namenjene javni rabi – v primeru dogovora s Planinskim društvom Lisca
Sevnica se površine za javno rabo, to so igrišča, dvorišče, travniki ter depandanse
brezplačno prenesejo na Občino Sevnica, pri čemer se te površine prevzamejo tudi v
vzdrževanje kot javne površine. Depandanse se v skladu s strokovno opredelitvijo o
dotrajanosti porušijo ter uredijo javne površine;
2. del: gospodarski del - nadaljujejo se pogovori s Planinskim društvom Lisca Sevnica o
prenosu Tončkovega doma s funkcionalnim zemljiščem na Občino Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, župan, Tomaž Lisec, Božidar Beci, Jožef Žnidarič,
Štefan Teraž.
Povzetek razprave:
Svetniki so bili v razpravi skupnega mnenja, da je prava usmeritev, da se uredi lastništvo na
Lisci in poskrbi za njen nadaljnji razvoj in napredek. Postavi se naj še nekaj usmerjevalnih
tabel za dostop do Lisce.
Župan: Predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z možnostmi urejanja in brezplačnega prenosa
funkcionalnih zemljišč in prenosa objektov na Lisci, s strani Planinske zveze Slovenije
in Planinskega društva Lisca Sevnica na Občino Sevnica.
Občinski svet se strinja, da je razvoj smiselno obravnavati v dveh fazah. Občina
Sevnica naj se s Planinskim društvom Lisca Sevnica usklajuje o prenosu površin
namenjenih javni rabi in pripravi tudi rešitve za gospodarski del. Konkretne prenose
bo občinski svet obravnaval na naslednjih sejah občinskega sveta, v okviru točke
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
Pri vseh bodočih aktivnostih bodo spoštovani sklepi Planinskega društva Lisca
Sevnica in Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije ter interesi planinstva na
Lisci tudi v bodoče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predstavitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Petra Žarn in Aleš Janžovnik,
Savaprojekt d.d. Krško; Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja:
V skladu s potrebami športa je načrtovana izgradnja atletskega stadiona z velikim
nogometnim igriščem. Z odkupom vseh potrebnih zemljišč so omogočeni nadaljnji postopki
za izvedbo projekta, ob trenutnem umeščanju le-tega v prostor pa se v skladu z zmožnostmi
prostora hkrati preverjajo tudi možne umestitve drugih spremljajočih objektov in celovitejših
športnih vsebin. Svetnikom je bil predstavljen dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega
prostorskega načrta, ki razpoložljivi prostor obravnava kot celoto, z vsemi objekti, ki jih je
možno umestiti. Osnutek obravnava možnost fazne in postopne izgradnje spremljajočih
objektov glede na potrebe športa v Sevnici. Dopolnjeni osnutek bo nadalje obravnavan in
javnosti predstavljen v času javne razgrnitve, ki bo od 3. februarja do 5. marca v prostorih
Občine Sevnica in Krajevne skupnosti Sevnica, javna obravnava pa bo 17. februarja v
sevniški kulturni dvorani.
Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN-ja in predlaga
občinskemu svetu, da se pred javno razgrnitvijo z njim seznani.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Božidar Groboljšek; Aleš Janžovnik, Savaprojekt d.d. Krško; župan,
Rok Petančič; Drago Krošelj; Štefan Teraž; Roman Perčič, Breda Drenek Sotošek; Božidar
Beci.
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Povzetek razprave:
Svetniki so razpravljali o možnostih realne uresničitve projekta, tako finančno kot tudi glede
samega upravljanja in vzdrževanja objektov. Občina ima podpisane pogodbe že za vsa
zemljišča na območju bodočega stadiona, pripravljena je tudi njegova prostorska umestitev,
ne pa tudi še finančna konstrukcija. Ocenjena vrednost gradnje samega stadiona s
pomožnim nogometnim igriščem je pet milijonov evrov. Projekt je zastavljen tako, da se
lahko izvaja več fazno, tudi v več desetletjih. Izraženo je bilo mnenje, da je pomembno, da se
predvideni prostor dolgoročno rezervira za gradnjo športnih objektov.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z dopolnjenim osnutkom Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Seznanitev z osnutkom strokovnih podlag za Revitalizacijo starega mestnega jedra
Sevnice
Uvodno obrazložitev so podali Dušan Markošek; Dušan Blatnik, Savaprojekt d.d. Krško;
Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja:
Predstavljene so bile strokovne podlage za prostorsko načrtovanje območja starega
mestnega jedra Sevnice. Na podlagi strokovnih podlag za revitalizacijo starega mestnega
jedra je ocenjena realna možnost, da se v tem delu mesta uredi enosmerni promet, promet v
drugo smer pa bi potekal ob železniški progi, kar bi, poleg drugih ureditev, lahko oživilo
dejavnosti v starem mestnem jedru. Opravljena je bila anketa med naključno izbranimi
krajani mestnega jedra, kjer jih trenutno živi približno 500. Med izraženimi potrebami za
oživitev je najvišje na lestvici vrtec, sledijo pošta, banka, ureditev prometnih in sprehajalnih
poti ter nove parkovne površine. Opravljena je bila analiza zmogljivosti podstrešij v starem
mestnem jedru, ki je pokazala zmogljivost 12.500 m2 praznih kapacitet, kar bi v prihodnjih 2030 letih pomenilo cca 220 novih stanovanjskih enot.
Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval osnutek strokovnih podlag in predlaga
občinskemu svetu, da se z njimi seznani.
*Ob 18.22 odide Jožef Roštohar in se ne vrne več (prisotnih 23 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, Dušan Blatnik, Breda Drenek Sotošek, Štefan Teraž,
župan, Tomaž Lisec, Roman Perčič.
Povzetek razprave:
Izražena je bila pohvala pripravljenemu projektu in analizam. Podana je bila pobuda, da se
naj v območje starega mestnega jedra vključi še Florjansko ulico ter Drožanjsko cesto.
Razprava je tekla o ureditvi tranzitnega prometa skozi mestno jedro ter o pomenu mosta Log
pri tem.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z osnutkom strokovnih podlag.
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SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z osnutkom strokovnih podlag za Revitalizacijo starega
mestnega jedra Sevnice.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Obravnava novelacije Študije odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
na območju Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Mitja Udovč, direktor podjetja
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 odpadne 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.
Občina Sevnica je skupaj s podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica za določena naselja
ponovno preverila ekonomsko upravičenost variant odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Na podlagi preverbe ekonomske upravičenosti je sedaj predlagano, da se za naselja:
Arto – zagotovi odvajanje in čiščenje odpadnih voda z javno kanalizacijo s čistilno
napravo (v prvotno predstavljeni študiji so bile predlagane individualne čistilne
naprave),
Polje pri Tržišču - zagotovi odvajanje in čiščenje odpadnih voda z individualnimi
čistilnimi napravami (v prvotno predstavljeni študiji je bila predlagana povezava na
rastlinsko čistilno napravo Bazga),
Pijavice - zagotovi odvajanje in čiščenje odpadnih voda z individualnimi čistilnimi
napravami (v prvotno predstavljeni študiji je bila predlagana povezava na rastlinsko
čistilno napravo Bazga),
Spodnje Mladetiče - zagotovi odvajanje in čiščenje odpadnih voda z individualnimi
čistilnimi napravami (v prvotno predstavljeni študiji je bila predlagana povezava na
rastlinsko čistilno napravo Bazga).
Za vsa ostala naselja so variante odvajanja in čiščenja ostale nespremenjene.
Odbor za vodooskrbo in kanalizacijo je obravnaval novelacijo študije ter predlaga
občinskemu svetu, da jo sprejme, s tem, da se da se za poselitveno območje Blanca (ID
11560) doda stavek: »Možna je širitev kanalizacijskega sistema Blanca proti naselju Kladje
nad Blanco.«
*Ob 18.50 odide Hermina Šantej in se ne vrne več (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Breda Drenek Sotošek, Alojz Zalašček, Mitja Udovč, Janoš Janc,
Janez Podlesnik, župan, Janez Kukec, Božidar Beci.
Povzetek razprave:
Podana je bila pripomba, da pri poselitvenem območju Sevnica pri naštevanju poslovnih
objektov manjka lekarništvo. Postavljeno je bilo vprašanje, kolikšna je cena individualne
čistilne naprave. Njena okvirna cena je cca 3.000 EUR, podana je bila pobuda za povečanje
sredstev v proračunu za leto 2015 za izgradnjo malih čistilnih naprav. Svetniki so
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pokomentirali še odvajanje in čiščenje odpadnih voda z javno kanalizacijo s čistilno napravo
oziroma z individualnimi čistilnimi napravami za posamezno poselitveno območje.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejemu predložene novelacije študije.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel novelacijo Študije odvajanja in čiščenja odpadnih voda na
območju Občine Sevnica, s tem, da se za poselitveno območje Blanca (ID 11560) doda
stavek: »Možna je širitev kanalizacijskega sistema Blanca proti naselju Kladje nad
Blanco.«
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
investicijskega programa za operacijo Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici in
Boštanju
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Jesih in Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o.
Sevnica:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo objavila Javni poziv za predložitev vlog za
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«
razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. Predmet javnega poziva bo izbor operacij,
katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne
prioritete »Razvoj Regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov. Občina Sevnica bo
skupaj z ostalimi posavskimi občinami izdelala Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega
programa regije Posavje za obdobje 2013–2015 in bo na poziv kandidirala z operacijo
»Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju«. Namen prijave je iz »Regionalnih
razvojnih programov« pridobiti 816.000,00 EUR, kar predstavlja 85 % delež upravičenih
stroškov investicije. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 960.000 EUR brez DDV.
Občina Sevnica želi z investicijo rešiti probleme odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na
posameznih območjih Sevnice in Boštanja. Z investicijo bo izvedenih 2.844 m kanalizacijskih
vodov v Sevnici in Boštanju.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program za operacijo Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju,
izdelovalca podjetja Region d.o.o. Brežice.
Občinski svet je z potrditvijo navedene investicijske dokumentacije potrdil tudi
morebitne novelacije investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 13
Predlog sklepa p potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
operacijo Trajnostna zacelitev narave
Uvodno obrazložitev je podal Marko Jesih:
Občina Sevnica namerava skupaj z občino Radeče kandidirati na isti poziv, kot pri prejšnji
točki dnevnega reda, z operacijo »Trajnostna zacelitev narave«. Občini nameravata iz
»Regionalnih razvojnih programov« pridobiti 104.508 EUR, kar predstavlja 85 % delež
upravičenih stroškov investicije. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 150.000 EUR z
DDV. Občini Sevnici in Radeče načrtujeta s projektom vsaka na področju svoje občine
pristopiti k organizirani in načrtovani sanaciji črnih odlagališč (načrtuje se odstranitev cca 160
m3 odpadkov iz naravnega okolja s površine cca 70.000 m2), remediaciji (revitalizaciji)
območja nedovoljene deponije odpadkov, izdelavi projektne študije za obdelavo
dehidriranega odpadnega blata ter informiranju in izobraževanju otrok in odraslih o pomenu
varnega ravnanja z odpadki.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Tomaž Lisec in Marko Jesih.
Povzetek razprave:
Svetnika je zanimalo, zakaj pri opredelitvi vseh stroškov investicije ni višji delež stroškov
izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Podan je bil odgovor, da je 30 % delež
omenjenih stroškov najvišji možni znesek v celotni investiciji, ker jih je tako omejil javni poziv.
Župan: Predlaga sprejem predložene investicijske dokumentacije.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo
Trajnostna zacelitev narave, izdelovalca podjetja Region d.o.o. Brežice.
Občinski svet je z potrditvijo navedene investicijske dokumentacije potrdil tudi
morebitne novelacije investicijske dokumentacije za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog sklepa o potrditvi spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 20142017 v letu 2015
Uvodno obrazložitev je podal Marko Jesih:
V skladu z zahtevami razpisa za operaciji »Trajnostna zacelitev narave in Izgradnja
kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju« mora Občina Sevnica spremeniti Načrt
razvojnih programov 2014-2017 v letu 2015, saj mora prilagoditi finančno konstrukcijo
operacij.
Projekt Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju naj bi se izvajal v letih 2014
in 2015:
- v letu 2014 je projekt ovrednoten na 100.000 EUR, od tega naj bi pridobili 85.000 EUR
nepovratnih sredstev;
- v letu 2015 je projekt ovrednoten na 860.000 EUR, od tega naj bi pridobili 731.000 EUR
nepovratnih sredstev;
- skupna vrednost projekta znaša 960.000 EUR brez DDV.
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Projekt Trajnostna zacelitev narave naj bi se izvajal v letu 2015, projekt je ovrednoten na
150.000 EUR z DDV, od tega naj bi pridobili 104.508 EUR nepovratnih sredstev. Lasten
delež Občine Radeče znaša 9.099 EUR. Lasten delež Občine Sevnica znaša 36.393 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi spremembe Načrta razvojnih programov.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil spremembo Načrta razvojnih programov 2014-2017 v letu
2015.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Strlekar in župan:
Občinski svet je na 25. redni seji, dne 27.11.2013, kot sestavni del proračuna občine sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2014. Ker v načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem niso vključene parcele, za katere je bila prodaja,
nakup ali menjava dogovorjena naknadno oziroma jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, je potrebno letni načrt ravnanja občinskega
stvarnega premoženja dopolniti.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2014:
Občina Sevnica predvideva odkup objekta Boštanj 24 zaradi ureditve središča kraja Boštanj,
v kolikor bo z lastniki dosežen ustrezen dogovor. Prav tako je občina zainteresirana za nakup
objekta Kvedrova cesta 8 v Sevnici, ki se prodaja po postopku javne dražbe v izvršilnem
postopku. Objekt bi uredili za potrebe socialnega podjetniškega inkubatorja oziroma drugih
podobnih dejavnosti. Občina Sevnica se z Zavodom za blagovne rezerve pogaja za nakup
opuščenega objekta blagovnih rezerv v Loki pri Zidanem Mostu, ki bi ga lahko preuredili in
namenili za potrebe krajevne skupnosti, arhiva občine in drugih inštitucij, skladišča civilne
zaščite, PGD Loka in drugih društev, v primeru morebitnega interesa pa bi se del prostorov
lahko oddal v najem za izvajanje gospodarske dejavnosti. Objekt in zemljišče se nahaja tudi
v območju, kjer je predvidena ureditev prometa in dostopov v kraju Loka.
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2014:
V načrt se vključijo parcele, ki so v postopkih geodetske odmere cest in v naravi predstavljajo
funkcionalno zemljišče oz. zemljišče v zasebni rabi. Parcele se bodo menjale za zemljišča,
po katerih potekajo občinske ceste. Prav tako je na podlagi izraženega interesa smiselna
prodaja parcela številka 63/4 k.o. Sevnica zainteresiranemu kupcu, pri čemer se bo
predhodno izvedla cenitev zemljišča.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Zvonko Tuhtar in župan.
Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, če je v gradivu zapisana vrednost 5.500 EUR za objekt Boštanj
24, prava. Podan je bil pritrdilen odgovor, ker gre za ocenjeno vrednost.
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Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
Prva nepremičnina v naravi predstavlja opuščeno javno dobro oziroma funkcionalno in
deloma z objekti zasedeno zemljišče v okviru kmetije. Potek dostopne ceste v naravi je
drugačen kot katastrski, zaradi česar se je izvedla odmera poti po dejanskem stanju.
Sočasno se je izvedla tudi odmera javne poti 872513 Zabukovje – Laše – Reber, ki poteka
po zasebnem zemljišču. Glede na navedeno je smiselna zamenjava zgoraj navedenih parcel
s parcelami, po katerih poteka javna pot in nekategorizirana cesta, ki je v javni rabi. Skupna
površina zemljišč, ki jih s predmetno menjavo pridobiva Občina Sevnica je 3.729 m2. Za
razpolaganje s predmetnimi parcelami je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.
Menjava se izvede brez doplačila.
Druga nepremičnina je zemljišče, katerega je Občina Sevnica leta 2005 pridobila v
zapuščinskem postopku po domski oskrbovanki. V naravi zemljišče predstavlja gozd, ki leži
nad cesto Laše-Pusti Vrh. Gozd leži v velikem nagibu in je zahteven za spravilo lesa. Gozd
je mešani sestoj predvsem drobovnjaka in grmovja in je vrednoten kot gozd s slabo lesno
zalogo. Vrednost nepremičnin je ugotovljena na podlagi cenitve sodnega cenilca za
kmetijstvo. Parcele se bodo prodajale po postopku javne dražbe in v skladu z določbami
Zakona o kmetijskih zemljiščih Z najugodnejšim dražiteljem bo sklenjena neposredna
prodajna pogodba.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in predloga razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele št. 1695/4,
1695/6, 1695/8 in 1695/10, vse k.o. 1367 – Zabukovje ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je odobril prodajo parcel št. 180/2 in 180/3, obe k.o. 1367 – Zabukovje ter
parcel št. 22/3, 22/6, 22/7, 22/5 in 63/4, vse k.o. 1369 – Trnovec.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

15

Ad 17
Tonsko in vizualno snemanje sej Občinskega sveta Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Na podlagi razprave iz prejšnje seje občinskega sveta, so bile pridobljene vrednostne
ponudbe za izvedbo video snemanja ter predvajanja sej občinskega sveta. Potek sej
občinskega sveta se snema in se od februarja 2012 objavljajo na spletni strani Občine
Sevnica, kjer so dostopna tudi gradiva in zapisniki sej sveta. Predstavljena je bila tudi
statistika poslušanja zvočnih zapisov, s podatkom, da je povprečno poslušanje po
posamezni točki manj kot 10 obiskovalcev.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Jože Imperl, Janez Kukec, Jožef Žnidarič, Tomaž Lisec, župan.
Povzetek razprave:
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da glede na statistiko poslušanja zvočnih zapisov, ni
potrebe po še vizualnem snemanju sej. S takšnim snemanjem se ne bi povečala kvaliteta
dela občinskega sveta, na sejah sveta so prisotni mediji, ki korektno poročajo o delu. Podana
je bila še pobuda o oživitvi radia Sevnica, ki bi z živo besedo poslušalcem približal delo
občinskega sveta, s čimer se razpravljavci, predvsem zaradi omejitev zakonodaje in s
finančnega vidika, niso strinjali.
Župan: Predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se tako kot do sedaj, tudi v prihodnje izvaja tonsko
snemanje sej občinskega sveta in objavljajo zvočni posnetki sej na spletni strani
občine.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2013
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Sevnica se v Kabinetu župana vodi evidenca o
podeljenih Listinah Občine Sevnica, župan pa enkrat letno seznani občinski svet o podeljenih
listinah. V letu 2013 so Listino Občine Sevnica prejeli štirje dobitniki.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica za leto
2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 19
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2013
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
Na podlagi Zakona o dedovanju je Občina upravičena v zapuščinskem postopku zahtevati
omejitev dedovanja in izročitev premoženja v vrednosti prejete pomoči v skladu s predpisi o
socialnem varstvu (financiranje institucionalne oskrbe, pomoči na domu). Prav tako Občina v
zapuščinskih postopkih uveljavlja terjatev iz naslova morebitnega plačila pogrebnih stroškov.
V letu 2013 je Občina Sevnica svojo terjatev prijavila v osmih zapuščinskih postopkih, v
skupni višini 621.858,39 EUR, od katerih je šest že zaključenih. V letu 2013 je bilo
zaključenih osem zapuščinskih zadev, in sicer dve iz prejšnjih let, v katerih je Občina
Sevnica priglasila terjatve iz naslova plačevanja domske oskrbe in plačila stroškov pogreba.
Občina je po zaključenih zapuščinskih zadevah v letu 2013 za pokojnike plačala skupaj
60.998,39 EUR za stroške institucionalnega varstva in stroške pogreba. V zapuščinskih
postopkih je na podlagi sklepov o dedovanju prejela naslednja sredstva le denarna sredstva
v višini 13.665,53 EUR. V letu 2013 Občina Sevnica po sklepu o dedovanju ni prejela v last
nepremičnin, prejela je finančna sredstva, v treh primerih zapustnik ni zapustil premoženja, v
enem primeru pa je Občina že v teku zapuščinskega postopka podala umik terjatve, saj so
dediči terjatev poravnali sami na račun Občine Sevnica in tako Občina v zapuščinski zadevi
ni bila več stranka postopka.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v
letu 2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 20
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi so sodelovali: Alojz Zalašček, župan, Rok Petančič.
Povzetek razprave:
Pri odgovoru Agencije Republike Slovenije za okolje, glede postavitve sistema obrambe pred
točo zaradi večkratnega pojavljanja neurja s točo v Krajevni skupnosti Boštanj, po izgradnji
akumulacijskega bazena za HE Arto-Blanca, je svetnik pripomnil, da njihove navedbe ne
držijo. V dopisu je zapisano, da v letih 2008, 2009 in 2012 po njihovi statistiki ni bilo
zabeleženega dneva s točo na območju padavinske postaje Sevnica. To ne drži, saj je v
Boštanju leta 2012 padala takšna toča, da je o tem snemal prispevek tudi POP TV in ga
predvajal v svoji informativni oddaji. Težko pa komentira trditev agencije, da ni predlagal,
kakšen sistem zaščite pred točo naj bi bil ustrezen, saj ni strokovnjak s tega področja. Za
primerjavo pa je navedel, da je v Avstriji učinkovit sistem obrambe pred točo z letali.
Pri odgovoru o prometni ureditvi na platoju Šmarje je svetnik pripomnil, da obstaja še novejši
zapisnik o terenskem ogledu, kot je v prilogi odgovora. Ureditve se naj izvedejo v skladu s
tem zapisnikom, hkrati pa je predlagal, da se naj talne označbe pogosteje obnavljajo.
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Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, s podanimi
pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami:
Alojz Zalašček:
Pri odgovoru Agencije Republike Slovenije za okolje, glede postavitve sistema
obrambe pred točo zaradi večkratnega pojavljanja neurja s točo v Krajevni skupnosti
Boštanj, po izgradnji akumulacijskega bazena za HE Arto-Blanca, je svetnik pripomnil,
da njihove navedbe ne držijo. V dopisu je zapisano, da v letih 2008, 2009 in 2012 po
njihovi statistiki ni bilo zabeleženega dneva s točo na območju padavinske postaje
Sevnica. To ne drži, saj je v Boštanju leta 2012 padala takšna toča, da je o tem snemal
prispevek tudi POP TV in ga predvajal v svoji informativni oddaji.
Težko pa komentira trditev agencije, da ni predlagal, kakšen sistem zaščite pred točo
naj bi bil ustrezen, saj ni strokovnjak s tega področja. Za primerjavo pa je navedel, da
je v Avstriji učinkovit sistem obrambe pred točo z letali.
Rok Petančič:
Pri odgovoru o prometni ureditvi na platoju Šmarje je pripomnil, da obstaja še novejši
zapisnik o terenskem ogledu, kot je v prilogi odgovora. Ureditve se naj izvedejo v
skladu s tem zapisnikom, hkrati pa je predlagal, da se naj talne označbe pogosteje
obnavljajo.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 21
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Janez Kukec:
1. Zanima ga, kdaj bo dokončana ureditev mostu proti Zgornjim Vodalam, kjer je
trenutno v strugo zakopana cev.
2. Predlaga ureditev ceste na Malkovcu, kjer ni urejeno odvodnjavanje in v primeru
dežja voda odteka na dvorišče Pungerčarjevih.
3. Predlaga ureditev udrtin makadamskega dela ceste v naselju Jeperjek in Otavnik.
Jožef Žnidarič:
1. Visokonapetostni vod ima glasne izolatorje, kar je za krajane moteče. Zanima ga, če
je možno to glasnost zmanjšati, kakšen je vpliv elektromagnetnega sevanja na ljudi in
pridelke ter če so prebivalci v bližini daljnovoda upravičeni do odškodnine zaradi
manjšega pridelka pod daljnovodom.
2. Pohvali postavitev drsališča v Sevnici ter vpraša, če je možna postavitev tudi v
Mirnski dolini.
3. Krajani ob reki Savi želijo vzpostavitev plovnosti in predlaga, da si naj Občina
Sevnica prizadeva za vzpostavitev plovnosti na bazenu HE Boštanj in HE ArtoBlanca.
Alojz Zalašček:
Vprašal je, zakaj ob cesti G1-5 pri graščini v Boštanju ne gorijo svetilke javne razsvetljave.
Rok Petančič:
Predlaga vzpostavitev uradnega spletnega profila Občine Sevnica na Facebooku in Twitterju.
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Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, če je bil med Občino Sevnico in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor
podpisan kakršen koli dokument o sanaciji dveh mostov z omejeno nosilnostjo na
območju Občine Sevnica.
2. Krajane Dolnjega Brezovega zanima, kdaj bo zgrajeno igrišče, glede na to, da še ni
dogovora o njegovi lokaciji.
Zvonko Tuhtar:
Po odstranitvi poškodovanega postajališča v Črnem potoku, predlaga postavitev novega.
Irena Dobnik:
Poda pobudo, da naj Občina Sevnica poskuša z Novo Ljubljansko banko doseči dogovor, da
ne bi ukinili poslovne enote v Krmelju.
Janoš Janc:
1. Podal je pobudo, da naj Elektro kablira daljnovod preko Arškega polja zaradi lažje
izvedbe namakanja.
2. Predlaga vzpostavitev povezovalne poti iz Arškega polja na most pri HE Arto-Blanca.
Ad 22
Razno
Župan:
- povabi na osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku, ki bo 7.2.2014, ob 18 uri, v
Kulturni dvorani Sevnica,
- povabi na prireditev Športnik leta 2013, ki bo 13.2.2014, ob 18. uri, v Kulturni dvorani
Sevnica.
Breda Drenek Sotošek:
- prisotne povabi na gledališko igro z naslovom Celjski grofje v izvedbi igralske skupine
Društva Trg Sevnica, ki bo 5. in 6.2.2014, ob 18. uri, v Kulturni dvorani Sevnica.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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