OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0017/2014
Datum: 1.12.2014

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v ponedeljke, 24.11.2014, ob 9. uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Natalija
Hostnik, Dane Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado
Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak,
Srečko Ocvirk, Ivan Orešnik (prisoten samo na terenskem ogledu občine), Franc Pipan (prisoten samo
na vsebinskem delu seje), Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška
Zemljak, Vanja Žulič.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Renata Žnidar – Dolenjski list.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 2. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu. Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 2. redne seje
2. Predlog sklepa o potrditvi mandata članice občinskega sveta Hermine Šantej
3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta, z dne
17.9.2014
4. Pregled in potrditev zapisnika in sklepa 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 26., 29., 30.9. in 1.10.2014 (do vključno 12. ure)
5. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. redne (konstitutivne) seje občinskega
sveta, z dne 22.10.2014
6. Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Sevnica
7. Predlog sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Sevnica
8. Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica
9. Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Plinovod
Sevnica
10. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Sevnica
11. Predlog sklepa o imenovanju članov komisije in odborov Občinskega sveta Občine
Sevnica
12. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
14. Področja dela, financiranje in pristojnosti Občine Sevnica
15. Razno
16. Terenski ogled že izvedenih projektov, projektov v izvedbi ter načrtovanih projektov v
občini Sevnica
Ad 2
Predlog sklepa o potrditvi mandata članice občinskega sveta Hermine Šantej
Uvodno obrazložitev, je podal Janez Kukec, po pooblastilu predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Občinska volilna komisija je sprejela ugotovitveni sklep, v katerem je ugotovila, da je zaradi
prenehanja mandata člana občinskega sveta Srečka Ocvirka, zaradi nezdružljivosti funkcije
člana občinskega sveta s funkcijo župana, mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica
prešel na naslednjega kandidata oziroma kandidatko z liste kandidatov Slovenske ljudske
stranke v 1. volilni enoti, Hermino Šantej, stanujočo na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 62
a, pošta Loka pri Zidanem Mostu, ki je podala izjavo, da sprejema mandat članice
Občinskega sveta Občine Sevnica.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 1. seji dne 12.11.2014,
v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih določa 65. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine
Sevnica seznanila z ugotovitvijo Občinske volilne komisije Občine Sevnica in predlagala
občinskemu svetu, da potrdi mandat članice Občinskega sveta Občine Sevnica, Hermine
Šantej.
*pride Božidar Beci (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi mandata članice občinskega sveta, Hermine
Šantej.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil mandat članice Občinskega sveta Občine Sevnica Hermine
Šantej, stanujoče na naslovu Loka 62 a, pošta Loka pri Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
*pride Hermina Šantej (prisotnih 23 svetnikov).
Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta, z dne
17.9.2014
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 30. redne seje občinskega sveta z dne,
17.9.2014.
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. V gradivu so predloženi
odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 30. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 30. redne seje občinskega sveta
z dne, 17.9.2014.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Pregled in potrditev zapisnika in sklepa 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 26., 29., 30. in 1.10.2014 (do vključno 12. ure)
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 26., 29., 30. in 1.10.2014 (do vključno 12. ure).
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Na podlagi potrditve predlaganega sklepa z glasovnicami je bil sklep o predlogu kandidatov
za člane in namestnike članov okrajne volilne komisije 7. volilnega okraja 6. volilne enote
posredovan Državni volilni komisiji.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 30. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepa 4. dopisne seje občinskega sveta,
ki je potekala 26., 29., 30. in 1.10.2014 (do vključno 12. ure).
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. redne (konstitutivne) seje občinskega
sveta, z dne 22.10.2014
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje občinskega
sveta z dne, 22.10.2014.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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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. V objavo v Uradni list RS je bil posredovan ugotovitveni sklep o izidu volitev za
župana.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 1. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 1. redne (konstitutivne) seje
občinskega sveta z dne, 22.10.2014.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu
predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po konstitutivni seji občinskega
sveta v skladu s poslovnikom pozvala politične stranke zastopane v občinskem svetu, člane
sveta, občane in širšo javnost k predlaganju kandidatov za člane nadzornega odbora občine,
občinske volilne komisije, delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega sveta javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in Plinovod Sevnica. Vse kandidature so bile vložene na
za to posebej pripravljenih obrazcih, na katerih so kandidati dali soglasje h kandidaturi. Ker
so za imenovanja navedenih organov in delovnih teles določeni različni pogoji članstva, je
obravnava predlogov sklepov o imenovanjih predvidena pri posameznih točkah sprejetega
dnevnega reda. Imenovanje bo potekalo v skladu s 134. členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Sevnica, to pomeni, da se nadzorni odbor, posamezno delovno telo ali organ
imenuje na podlagi zaprte liste kandidatov, ki jo pripravi mandatna komisija. Če zaprta lista
ne dobi potrebne večine glasov, se kandidati imenujejo posamično. Če na ta način niso
imenovani vsi kandidati, lahko svet namesto kandidatov, ki niso dobili potrebne večine
glasov, predlaga nove kandidate, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.
Če tudi na ta način ne pride do imenovanja vseh kandidatov, se glasovanje ponovi na
naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov odbora.
Komisija je na podlagi predlogov kandidatov za člane nadzornega odbora oblikovala predlog
sklepa o imenovanju članov, katerega predlaga občinskemu svetu v potrditev.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval Nadzorni odbor Občine Sevnica v sestavi:
1. Rok Vodenik, Pijavice 10, Tržišče,
2. Mojca Kuzmički, Pečje 27, Sevnica,
3. Miran Grubenšek, Kvedrova cesta 6 a, Sevnica,
4. Jožef Žnidarič, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica,
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5. Vida Ribič Suhodolčan, Mrtovec 11, Boštanj.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju, povzetega po gradivu, je podal Janez
Kukec, po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju občinske volilne komisije.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval Občinsko volilno komisijo Občine Sevnica v sestavi:
1. Anton Grilc, Pečje 17, Sevnica; univ. dipl. prav.; za predsednika
2. Alenka Mirt, Jablanica 29 a, Boštanj; univ.dipl.prav.; za namestnico
predsednika
3. Martina Dremšak, Lončarjev Dol 10, Sevnica; za članico
4. Mojca Kuzmički, Pečje 27, Sevnica; za namestnico članice
5. Ana Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2 a, Tržišče; za članico
6. Aleš Mrgole, Vrhek 12, Tržišče; za namestnika članice
7. Sanja Slemenšek, Cankarjeva ulica 7, Sevnica; za članico
8. Mateja Šunta, Dolenji Boštanj 55, Boštanj; za namestnico članice
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju, povzetega po gradivu, je podal Janez
Kukec, po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan: Odpre razpravo.
*ob 9.15 pride Božidar Groboljšek (prisotnih 24 svetnikov).
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju nadzornega sveta Komunale d.o.o. Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval Nadzorni svet javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica v
sestavi:
1. Vojko Dvojmoč, Kladnikova ulica 3, Sevnica,
2. mag. Aleksander Mirt, Dolenji Boštanj 61 a, Boštanj,
3. Zvonko Tuhtar, Orehovo 89, Sevnica,
4. Vladimir Kocjan, Račica 58, Loka pri Zidanem Mostu,
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Dva člana nadzornega sveta:
5. Marija Mikolič, Rovišče 28 b, Studenec in
6. Pavel Kralj, Drožanjska cesta 79, Sevnica, sta delavca javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica, ki ju je izvolil svet delavcev.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja
Plinovod Sevnica
Uvodno obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju, povzetega po gradivu, je podal Božidar
Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju nadzornega sveta Plinovoda Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval Nadzorni svet javnega podjetja Plinovod Sevnica v sestavi:
1. Kamil Krošelj, Ribniki 62, Sevnica,
2. Drago Jazbec, Glavni trg 33, Sevnica,
3. Frančiška Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,
4. Božidar Groboljšek, Bohorska ulica 17, Sevnica,
5. Ana Jelančić, Ribniki 12, Sevnica,
6. Matej Krajnc, Zabukovje 16 c, Zabukovje,
7. Sabina Gabrič, Orehovo 38 a, Sevnica; delavka javnega podjetja Plinovod
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju, povzetega po gradivu, je podal Božidar
Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Sevnica v sestavi:
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1. Zvonka Mrgole, Telče 19 a, Telče; kot predstavnica aktiva ravnateljev osnovnih
šol v Občini Sevnica;
2. Drago Kovač, Dolenji Boštanj 89, Boštanj; kot predstavnik Policijske postaje
Sevnica;
3. Matjaž Kelnerič, Dolenji Boštanj 34, Boštanj; kot predstavnik izvajalca
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini
Sevnica;
4. Marko Kovačič, Dolenji Leskovec 7 a, Brestanica; kot predstavnik avtošol s
sedežem na območju Občine Sevnica;
5. Franci Selak, Log 116 b, Boštanj; kot predstavnik izvajalcev šolskih prevozov
na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog sklepa o imenovanju članov komisij in odborov
Občinskega sveta Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev in predloge sklepov o imenovanjih, povzetih po gradivu, je podal
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepov o imenovanjih članov posameznih odborov in komisije.
SKLEP:
Občinski svet je za člane komisije za pravne in splošne zadeve imenoval:
1. Janeza Kukca, Tržišče 11 e, Tržišče
(S)
2. Vincenca Kneza, Šmarčna 17, Boštanj
(S)
3. Jasmino Podlesnik, Šentjanž 58, Šentjanž
4. Iris Žučko, Naselje heroja Maroka 27, Sevnica
5. Zdenko Dernovšek, Razbor 30, Loka pri Zidanem Mostu
(S)
6. Cvetko Cerjak, Zabukovje 44, Zabukovje
7. Vincenca Sitarja, Zgornje Vodale 7, Tržišče
(S)
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

SKLEP :
Občinski svet je za člane odbora za okolje in prostor imenoval:
1. Jožeta Udovča, Boštanj 17 c, Boštanj
2. Vanjo Žulič, Trnovec 16, Zabukovje
3. Hermino Šantej, Loka 62 a, Loka pri Zidanem Mostu
4. Branka Kebra, Birna vas 13, Šentjanž
5. Majdo Jazbec, Drožanje 13, Sevnica
6. Gregorja Koreneta, Žigrski Vrh 32, Sevnica
7. Boštjana Ostrovršnika, Loka 50, Loka pri Zidanem Mostu
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

SKLEP:
Občinski svet je za člane odbora za družbene dejavnosti imenoval:
1. Roka Petančiča, Trg svobode 32, Sevnica
2. Rada Kostrevca, Krmelj 86, Krmelj
3. Frančiško Zemljak, Ribniki 26, Sevnica
4. Janeza Kukca, Tržišče 11 e, Tržišče
5. Ano Slapšak Gorinšek, Boštanj 24 b, Boštanj
6. Ljudmilo Sitar, Zgornje Vodale 7, Tržišče
7. Danico Božič, Planinska cesta 31, Sevnica

(S)
(S)
(S)

(S)

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za člane odbora za gospodarstvo in kmetijstvo imenoval:
1. Janeza Šerjaka, Kladnikova ulica 5, Sevnica
(S)
2. Božidarja Becija, Razbor 44, Loka pri Zidanem Mostu
(S)
3. Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica
4. Janoša Janca, Arto 5, Studenec
(S)
5. Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, Sevnica
(S)
6. Mileno Krošelj, Ribniki 62, Sevnica
7. Vincenca Sitarja, Zgornje Vodale 7, Tržišče
(S)
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za člane odbora za finance in proračun imenoval:
1. Natalijo Hostnik, Cesta na Dobravo 53, Sevnica
2. Vincenca Kneza, Šmarčna 17, Boštanj
3. Danico Kramžar, Kamenško 5, Šentjanž
4. Davida Divjaka, Kladje nad Blanco 27, Blanca
5. Ivana Orešnika, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž
6. Meri Kelemina, Blanca 48, Blanca
7. Stanislava Možiča, Ledina 80, Sevnica

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan: Čestital je imenovanim članom delovnih teles ter izrazil upanje po konstruktivnem
sodelovanju. Dodal je še, da je bilo z vodji svetniških skupin dogovorjeno, da se bo, skladno
s proceduralnim postopkom, število odbornikov iz 7 povečalo na 11.
Ad 12
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Rado Kostrevc in Franc Pipan.
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Povzetek razprave:
Podana so bila predloga, da se problem avtobusnega postajališča v Krmelju uredi trajno ter
da se uredi zadrževalnik na hudourniku na cesti Dol-Zabukovje, da ne bo prihajalo do
poškodb na cestišču in podana pobuda, da naj Občina Sevnica od pooblaščenih
upravljavcev vodotokov zahteva njihovo kvalitetnejše vzdrževanje.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, s podanimi
predlogi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami:
Rado Kostrevc:
Predlaga, da se problem avtobusnega postajališča v Krmelju uredi trajno.
Franc Pipan:
1. Predlaga ureditev zadrževalnika na hudourniku na cesti Dol-Zabukovje, da ne
bo prihajalo do poškodb na cestišču.
2. Poda pobudo, da naj Občina Sevnica od pooblaščenih upravljavcev vodotokov
zahteva njihovo kvalitetnejše vzdrževanje.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, ali Občina Sevnica razpolaga z novimi informacijami glede tožbe in
odškodnine pri projektu odprtega širokopasovnega omrežja.
2. Zanimajo ga razlogi glede zamud pri priključevanju interesentov na odprto
širokopasovno omrežje, saj občani ne vedo dovolj natančno, kaj so obveznosti
pogodbenih strank.
3. Podal je vprašanje, ali so bili po sprejemu Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za stadion Sevnica že narejeni kakšni projekti za investicije za širjenje športnih
površin in kakšni so načrti za leto 2015.
Janez Šerjak:
Glede na to, da Lista Janeza Šerjaka za občino Sevnica ni registrirana kot politična stranka
in ji zato ne pripadajo sredstva za financiranje delovanja, predlaga, da pravna služba poda
mnenje glede financiranje Liste kot svetniške skupine, za kar se Lista Janeza Šerjaka za
občino Sevnica zavzema.
Gregor Korene:
Zanima ga strategija upravljanja in prometa za zazidljivimi zemljišči in predlaga izdelavo
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko v Boštanju v letu
2015, saj meni, da je število mladih v občini v upadanju in je poglavitna naloga občine
vzpostavitev fonda parcel za stanovanjsko gradnjo.
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Ad 14
Področja dela, financiranja in pristojnosti Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan, direktor občinske uprave in mag.
Vlasta Marn:
Predstavljene so bile pristojnosti in naloge občine ter njihova zakonska osnova, področja
dela in financiranja v proračunu, način priprave in zakonske podlage priprave občinskega
proračuna.
Ad 15
Razno
Župan:
- povabi na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj Občine
Sevnica, ki bo 28.11.204, ob 17. uri v Športnem domu v Sevnici.

Ad 16
Terenski ogled že izvedenih projektov, projektov v izvedbi ter
načrtovanih projektov v občini Sevnica

Župan:
- povabi na terenski ogled občine.

Seja je bila zaključena ob 10.15 uri, terenski ogled občine ob 15. uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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