OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2015
Datum: 2.6.2015

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 20.5.2015, ob 15.30 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, Danica
Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Vincenc
Sitar, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak.
Odsotni:
Rado Kostrevc, Franc Pipan, Hermina Šantej, 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
Poročevalci:
- Martin Bratanič, direktor RRA Posavje, k 3. t.d.r.
- Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica, k 4. in 5. t.d.r.
- Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica, k 7. in 8. t.d.r.
- Daniel Žniderič, komandir Policijske postaje Sevnica, 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 16. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Branka Dernovšek in snemalec – Televizija Vaš Kanal
Novo mesto, Suzana Vahtarič (RTV Slovenija).
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 7. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 7. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 19 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, s tem, da se 11. točka dnevnega
reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica ter 12. točka dnevnega reda
– Predlog Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica obravnavata po
skrajšanem postopku.
Na klop sta bili dani mnenji Komisije za pravne in splošne zadeve k omenjenima točkama
dnevnega reda.
Na klop sta bila dana tudi predloga sklepov k 16. točki dnevnega reda – Uskladitev cen
komunalnih storitev v Občini Sevnica, ki sta izvleček iz elaboratov in se bosta v tej obliki tudi
objavila v Uradnem listu Republike Slovenija.
Župan: Odpre razpravo.
*Pride Natalija Hostnik (prisotnih 20 svetnikov).
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se 11. točka dnevnega reda –
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica ter 12. točka dnevnega reda
– Predlog Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica obravnavata po
skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 7. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje občinskega sveta z dne
25.3.2015
3. Poročilu o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2014
4. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2014
5. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2015
6. Seznanitev s stanjem projekta CeROD II
7. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2014
8. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
9. Varnostne razmere na območju občine Sevnica – pregled stanja v letu 2014
10. Seznanitev s strokovno podlago za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Stanovanjska soseska Boštanj - Sveti križ
11. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
12. Predlog Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica – skrajšani
postopek
13. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Sevnica za programsko obdobje 2015 – 2020

2

14. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah
zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
15. Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Občine Sevnica
16. Uskladitev cen komunalnih storitev v občini Sevnica
1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – oskrba s pitno vodo
2. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
3. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
4. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – ravnanje z odpadki
17. Seznanitev z imenovanjem podžupanov Občine Sevnica
18. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2015
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje občinskega sveta z dne
25.3.2015
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 6. redne seje občinskega sveta z dne
25.3.2015.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
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 objavljeni v Uradnem listu RS. V gradivu so predloženi odgovori
na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 6. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 5. redne seje občinskega sveta z
dne 25.3.2015.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2014
Uvodno obrazložitev so podali Vlasta Kuzmički; Martin Bratanič, direktor RRA Posavje in
Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je RRA Posavje, od skupno dvanajstih
regionalnih razvojnih agencij, podelil status subjekta spodbujanja skladnega regionalnega
razvoja na regionalni ravni. Podlaga za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje v
obdobju 2014 – 2020 je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izdana
Odločba o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih agencij za celotno programsko obdobje
2014 – 2020. Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v
skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki se nanašajo na naloge
v javnem interesu in so bile izvedene neposredno preko zaposlenih na agenciji. Naloge in
projekti v javnem interesu so se izvajali v okviru petih temeljnih delovnih področij:
gospodarstvo, turizem, človeški viri, infrastruktura, okolje in prostor ter podeželje.
V letu 2014 so se na RRA Posavje izvajali naslednji projekti v javnem interesu: Posavska
štipendijska shema, Garancijska shema Posavje, Upravljanje Lokalne akcijske skupine
Posavje, Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah, Vpliv trapistov na posavsko
podeželje, S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike), Priprava Izvedbenega načrta 20132015, Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020, Problemsko območje
Radeče, Trbovlje, Hrastnik in Podjetno v svet podjetništva.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s poročilom in ga daje občinskemu svetu
v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Kukec, Martin Bratanič, Tomaž Lisec, župan, Danica Božič,
Vlasta Kuzmički, Frančiška Zemljak, Janez Šerjak in Božidar Beci.
Povzetek razprave:
Izvajanje projektov za črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi 2014-2020 deli
Slovenijo na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in predvideva več sodelovanja med
deležniki: lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in nevladnimi organizacijami. Dokumentacijo
v zvezi s projektom S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike) je možno pogledati na
sedežu občine. Pri projektu gre za državno načrtovanje poti in je osnova za občinsko
nadaljnjo načrtovanje urejanja poti.
Do šolskega leta 2013/2014 je projekt Posavska štipendijskega shema bila sofinancirana v
višini 50 % iz sredstev Evropske unije (Evropski socialni sklad), 30 % so zagotavljali
delodajalci ter 20 % sredstev občine vključene v projekt. Skladno za zahtevami novega
Zakona o štipendiranju se je sistem kadrovskega štipendiranja z javnim razpisom za šolsko
leto 2014/2015 spremenil, prav tako se je spremenil delež financiranja: Evropski socialni
sklad še vedno zagotavlja 50 % sredstev, ostalih 50 % pa zagotovijo delodajalci, ki so se z
izbranimi kandidati uspešno prijavili na javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij
delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme. Na RRA Posavje se eden zaposleni
ukvarja samo s temi štipendijami, ki jih je trenutno okoli 500. V zadnjih dveh letih je bilo kar
nekaj vračil štipendij zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Od leta 2005 do 2014 je
Sevnica sodelovala v tej shemi, podeljenih je bilo 210 štipendij, vračil je bilo zelo malo. V
šolskem letu 2014/2015 je bilo za štipendiste iz območja občine Sevnica podeljenih 10
štipendij: 2 s področja kulture za tujino, v 8 primerih gre za nadaljevanje štipendiranja iz
preteklih let.
Izražen je bil dvom v kvaliteto dela Sveta regije Posavje, ki se je v letu 2014 sestal na šestih
dopisnih sejah in le eni redni seji. Župan je kot član sveta pojasnil, da so se dopisne seje
sklicevala le za zadeve, ki niso zahtevne in vsebinsko problematične.
Podana je bila pobuda, da je potrebno vzpostaviti komunikacijsko vez med RRA Posavje in
gospodarskimi subjekti, ki še vedno premalo vedo, da se lahko za pomoč pri prijavah na
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različne razpise obrnejo na agencijo. Vsak podjetnik lahko kadarkoli pokliče ali se osebno
oglasi na agenciji, kjer lahko predstavi svoje probleme in želje.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije
Posavje za leto 2014.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

•

Ad 4 in Ad 5
Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2014
• Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za 2015

Skupno uvodno obrazložitev k obema točkama dnevnega reda je podal Anton Krajnc,
direktor JP Plinovod Sevnica:
Podjetje opravlja dve energetski dejavnosti: kot operater na distribucijskem omrežju
zemeljskega plina v mestu Sevnica in kot dobavitelj zemeljskega plina odjemalcem, ki so
priključeni na to omrežje.
Za leto 2014 je podjetje planiralo dobaviti 2 mio m3 plina odjemalcem, dejanska distribucija
pa je bila le 1.620.000 m3 plina. Razlogov za to je več, med drugim so se pojavili novi
dobavitelji, ki so ponujali nižje cene dobave zemeljskega plina, nekateri so se odločili za
ogrevanje z drvmi, peleti, toplotnimi črpalkami. Med nabavna tveganja sodi tudi negotovost
nabavne cene plina. V podjetju bi želeli nabavno ceno plina še nekoliko znižati, s čimer bi
nekoliko znižali tudi primanjkljaj na trgovskem delu. Podjetje je sicer leto 2014 zaključilo z
minimalnim dobičkom.
Predvidena količina distribuiranega plina za leto 2015 je 1.800.000 m3. Plinovod ima
podpisano dolgoročno kupoprodajno pogodbo o dobavi zemeljskega plina s podjetjem
Geoplin do leta 2017, ki je tudi edini dobavitelj. Pogoji dobave v osnovni pogodbi so bili po
dejanskem odpiranju trga z zemeljskim plinom nevzdržni. Geoplin je sicer postopno zniževal
nabavno ceno plina, pogodbeni elementi so bili postavljeni na dejansko stanje, zato se je
zmanjšal fiksni del cene plina. V letu 2015 je prišlo do aneksa k pogodbi, tako da lahko
Plinovod sedaj prosto izbira dobavitelja zemeljskega plina. Prizadevali si bodo za najbolj
ugodne pogoje za dobava plina in temu bodo prilagodili tudi prodajno ceno plina.
Župan: Odpre skupno razpravo o obeh točkah dnevnega reda.
V razpravi so sodelovali: Danica Kramžar, Anton Krajnc, Vincenc Knez, Tanja Novšak,
Gregor Korene, Božidar Beci in župan.
Povzetek razprave:
Direktor plinovoda je najprej pojasnil določene finančne tokove med prihodki in odhodki na
sistemskem delu in na trgovskem delu dejavnosti.
Razpravljavci so si bili enotni, da je glede na to, da je trend poslovanja v upadanju ter da so
dobički zelo majhni, da mora podjetje pripraviti strategijo, kaj narediti, da se bo število
odjemalcev in s tem distribuirana količina plina, povečala. Podan je bil predlog, da se naj
pripravi analiza možnosti povezovanja JP Plinovod Sevnica in JP Komunala d.o.o. Sevnica,
ki se predstavi občinskemu svetu na eni izmed sej v letu 2015.
Župan: Predlaga sprejem treh sklepov.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim poročilom JP Plinovod
Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da je potrebno pripraviti analizo možnosti povezovanja
JP Plinovod Sevnica in JP Komunala d.o.o. Sevnica. Pripraviti je potrebno tudi
nadaljnjo strategijo razvoja izbirne gospodarske javne službe oskrba s plinom v občini
Sevnica. Dokumenti se predstavijo občinskemu svetu na eni izmed prihodnjih sej v
letu 2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom JP Plinovod Sevnica
za leto 2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Seznanitev s projektom CeROD II
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Mirt:
Gre za načrtovano nadgradnjo odlagališča CeROD, kjer se doslej, poleg vseh ostalih
posavskih, dolenjskih in belokranjskih občin, odlagajo tudi odpadki z območja občine
Sevnica. Skladno z zakonodajo je potrebno do pričetka leta 2016 poskrbeti za ustrezno
obdelavo odpadkov pred odlaganjem, in prav temu je bila namenjena vsebina skupnega
projekta CeROD II, ki ga je vodila Mestna občina Novo mesto. Zaradi več spremenjenih
okoliščin in izredno visokega tveganja, da se projekt ne izvede po načrtovani dinamiki, so
občine skupaj odločile, da je od projekta bolj smiselno odstopiti in poiskati drugačne rešitve.
Projekt je bil načrtovan za obdelavo večjih količin odpadkov, ki so se v zadnjem času zaradi
ločenega zbiranja tudi bistveno zmanjšale.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Vincenc Knez, župan, Ivan Orešnik in Mitja Udovč.
Povzetek razprave:
Finančne posledice za prekinitev pogodbe še niso znane. Projekt ni bil začet, ker ni bilo
pravočasno izdano gradbeno dovoljenje zaradi usklajevanj z ministrstvom, pozno je bil izdan
tudi sklep o sofinanciranju projekta.
Primerno ravnanje z odpadki bo Občina Sevnica izvajala z nadaljnjim intenzivnim ločenim
zbiranjem v okviru Komunale Sevnica in možnim najemom pogodbenih storitev obdelave,
upoštevajoč zmanjšane količin odpadkov zaradi dobre okoljske ozaveščenosti občanov in
gospodarskih družb.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s projektom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s stanjem projekta CeROD II.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2014
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Danica Božič, direktorica Centra za socialno
delo Sevnica in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika Odbora za družbene dejavnosti:
Pomoč na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih
storitev. Izvajanje in delno financiranje te storitve spada v pristojnost občine. Socialna oskrba
na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov. V Občini Sevnica to storitev izvaja Center za socialno delo
Sevnica, s katerim ima Občina Sevnica sklenjeno neposredno pogodbo. Upravičenec do
pomoči na domu je tisti, ki potrebuje najmanj dve opravili iz prej navedenih pomoči in sicer
največ 20 ur tedensko. Neposredna socialna oskrba se izvaja tudi popoldan ter ob sobotah,
nedeljah in praznikih. Izvaja jo 11,59 redno zaposlenih in ena udeleženka javnih del. Število
uporabnikov na dan 31.12.2014 je bilo 107, kar je za 28,7 uporabnikov več kot v letu 2013. V
letu 2014 je bilo v storitev vključenih povprečno 3,23 % občanov starih 65 let in več, in je
tako skoraj že dosežen cilj iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za
obdobje 2013-2020, ki predvideva zagotovitev storitve za 3,5 % občanov starih 65 let in več.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom ter ga posreduje občinskemu svetu
v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Danica Božič, direktorica Centra za socialno
delo Sevnica in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika Odbora za družbene dejavnosti:
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da se stroški
storitve Pomoč družini na domu financirajo s strani občine najmanj v višini 50 %. V obravnavi
je predlog spremembe cene, kjer cena celotne storitve znaša 17,51 EUR na efektivno uro, od
tega predlagana cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija
Občine Sevnica pa 12,71 EUR oziroma 70 % cene storitve, s čimer se strinja tudi Odbor za
družbene dejavnosti. Odbor je Centru za socialno delo Sevnica predlagal, da naj se za leto
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2016 pripravita predloga dveh cen in sicer cena storitve med tednom ter cena ure storitve
opravljene v nedeljo, v nočnem času, na dan državnega praznika ali dela prostega dne.
Predlog bo center upošteval.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predlagane cene in predlaganega subvencioniranja cene storitve.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu.
Cena celotne storitve znaša 17,51 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena
storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa
12,71 EUR oziroma 70 % cene storitve.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Varnostne razmere na območju občine Sevnica – pregled stanja v letu 2014
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Daniel Žniderič, komandir Policijske postaje
Sevnica:
Število kaznivih dejanj se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo za 35 %,
zmanjšala se je stopnja mladoletniške kriminalitete ter nasilja v družini, zmanjšalo se je
število kršitev javnega reda in miru, kar je predvsem posledica aktivnega preventivnega dela
policijske postaje ter tudi sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo. Tudi v bodoče bodo velik
poudarek namenjali problematiki kršitev in prometnih nezgod zaradi alkohola, kar je še
vedno težava, četudi se stanje vidno umirja.
Povečalo se je število prometnih nesreč. Dokaj veliko število prometnih nesreč z najhujšimi
posledicami gre pripisati prometnim nesrečam, ki so se zgodile na državni cesti G1-5,
predvsem na odseku Vrhovo-Boštanj in Impoljca-Arto, v katerih je ena udeleženka umrla.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Zdenka Dernovšek, Daniel Žnidarič, Janez Kukec, Frančiška
Zemljak, Janez Kukec in župan.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o številu zaposlenih na Policijski upravi Sevnica, o višini povzročene škode
pri obravnavi gospodarske kriminalitete in o povzročiteljih prometnih nesreč, ki so bili v letu
2014 stari med 24 in 34 let.
Podana je bila pobuda, da naj policija in upravna enota poenostavita postopke pridobivanja
dovoljenj za izvedbo prireditev, predvsem tradicionalnih, sami ukrepi vezani na zagotavljanje
javnega reda in miru na javnih prireditvah pa naj ne bodo tako rigorozni. Podan je bil predlog,
da naj bi tako kot Policijska postaja Sevnica tudi druge javne institucije, ki krojijo naš vsakdan
seznanile občinski svet o svojem delu.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s pregledom stanja varnostnih razmer na območju
občine Sevnica v letu 2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Seznanitev s strokovno podlago za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega
načrta
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Dušan Blatnik, Savaprojekt Krško d.d.
in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Z izdelano strokovno podlago bo podana zasnova in predlog umeščanja kot podlaga za
pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN). Občina
Sevnica je s sprejetim občinskim prostorskim načrtom v letu 2012, dobila možnost za
pozidavo dela območja trase boštanjske obvoznice, za katero je bil rezerviran prostor v
državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarno Boštanj. Zato se je zaradi prostorskih
potreb občanov, težnje k postopnemu združevanju poselitvenega območja spodnjega in
zgornjega dela Boštanja z načrtovano stanovanjsko pozidavo in predvsem v prizadevanju po
ureditvi tega dela Boštanja odločila, da pristopi k pripravi strokovnih podlag za območje
predvidenega OPPN. Namen izdelave strokovne podlage za območje je bila preveritev
prostorskih pogojev, s katerim bo v Boštanju zagotovljena možnost sodobne, kvalitetne
stanovanjske gradnje, določitev pogojev za ureditev zelenih rekreacijskih površin in
prometno, energetsko in komunalno opremo območja, ki bo s svojo primarno in spremljajočo
vsebino pripomogel k stanovanjski ponudbi z visoko kvaliteto bivanja, tako v ožjem kot v
širšem prostoru. Preveritev je bila izvedena z izdelavo dveh variantnih rešitev umestitve v
prostor, na podlagi predlogov in pripomb je podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega izdelal še
končni, tretji predlog, ki v največji meri upošteva podane predloge. Poleg strokovnih podlag,
elaboratov in projektov je bilo potrebno upoštevati vse veljavne normative in predpise za
umestitev objektov in naprav, ter ostalo strokovno literaturo s področja prostorskega
načrtovanja.
Odbor za okolje in prostor je bil seznanjen strokovno podlago in predlaga občinskemu svetu,
da se z njo seznani.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Frančiška Zemljak, Danica Božič in Roman
Perčič.
Povzetek razprave:
V razpravi so bile podane naslednje pobude:
- na osnovi veljavne prostorske zakonodaje se naj čim prej prične z izdelavo
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN),
- v OPPN se naj predvidi zmanjšana gostota poselitve ter na določenih območjih
manjše gradbene parcele.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s strokovno podlago, s pripombami iz razprave.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s strokovno podlago za izdelavo Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Boštanj – Sveti križ.
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V razpravi so bile podane naslednje pobude:
- na osnovi veljavne prostorske zakonodaje se naj čim prej prične z izdelavo
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN),
- v OPPN se naj predvidi zmanjšana gostota poselitve ter na določenih območjih
manjše gradbene parcele.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne
in splošne zadeve:
Razlog za spremembe in dopolnitve statuta je sprejem Zakona o ukrepih za uravnoteženje
javnih financ občin (v nadaljevanju: ZUUJFO), ki v določbah 8. do 14. člena spreminja Zakon
o lokalni samoupravi v delu, ki ureja ožje dele občine (krajevne skupnosti), občinsko
pravobranilstvo in lokalne javne službe. V zvezi s tem je Ministrstvo za javno upravo, Služba
za lokalno samoupravo, občinam posredovala okrožnico s predlogi za način uskladitve
statutov. Rok za uskladitev statuta je šest mesecev po uveljavitvi ZUUJFO, ki se izteče
15.9.2015.
Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog sprememb in dopolnitev
statuta, nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po
skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih sprememb in dopolnitev statuta.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne
in splošne zadeve:
Veljavni Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica v 19. členu omogoča ustanovitev
svetniških skupin ter določilo, da lahko svet odloči, da imajo svetniške skupine pravico do
povračila materialnih stroškov. Občina Sevnica je pripravila Predlog Pravilnika o sredstvih za
delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica, ki omogoča financiranje
svetniških skupin in samostojnih svetnikov, vendar je po mnenju Ministrstva za javno upravo,
Službe za lokalno samoupravo, potrebno predhodno spremeniti 19. člen poslovnika.
Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog spremembe poslovnika, nanj
nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po skrajšanem
postopku.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembo Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Sevnica za programsko obdobje 2015-2020
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci,
predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:
Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno
območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata to
področje, je potrebno sprejeti tudi nov občinski pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja ter na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na
Ministrstvo za finance priglasiti novo shemo pomoči. Pripravo novega pravilnika narekuje
Uredba Komisije številka 702/2014 z dne 25.6.2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Uredba Komisije (EU) št.
1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis z dne 18.12.2013, ki je začela veljati 1.1.2014 in se uporablja do 31.12.2020. Vsa
zahtevana določila navedenih uredb so vnešena v pravilnik in upoštevana pri pripravi
ukrepov.
V pravilniku so zajeti naslednji ukrepi, ki bodo predmet občinskega razpisa v programskem
obdobju 2015 – 2020:
- ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
- ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
- ukrep 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja,
- ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih,
- ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
- ukrep 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja,
- ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev,
- ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij,
- ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva,
gozdarstva in razvoja podeželja.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo posreduje pravilnik v sprejem občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015-2020.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah
zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občina Sevnica ima veljaven pravilnik, ki določa višino plače in drugih prejemkov občinskih
funkcionarjev, nadzornega odbora, članov delovnih teles, članov volilnih organov, članov
svetov krajevnih skupnosti in članov svetov organov javnih zavodov, javnih podjetji, javnih
skladov in agencij. Sprejem novega pravilnika je bila izvedena leta 2011, saj je to obveznost
občini nalagal Zakon o lokalnih volitvah ter navodilo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko. Občinski svet je ob sprejemu Pravilnika dne 30.9.2011 sprejel sklep,
da se vsa izplačila po sprejetem pravilniku dodatno znižajo za 20% do preklica, kar vse do
danes ni bilo preklicano. Vse do danes se je spreminjala tudi višina plačnega razreda, kar je
pomenilo tudi spremembe zneskov za izplačilo. Zadnjo spremembo na vsa izplačilo po tem
pravilniku pa so pomenile spremembe na področju Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ter Zakona o dohodnini. Zaradi vseh teh sprememb zneski v pravilniku ne
odražajo pravih višin, ravno tako pa so določeni členi sedaj v neskladju z zakonodajo, zato
se predlaga sprejem novega pravilnika. Pravilnik določa višino plačil in način določitve ter
navaja, da gre pri določitvi višine plačil, ki so določeni v znesku, za bruto vrednosti in
vsebujejo normirane stroške, kar pomeni, da vsi upravičenci po tem pravilniku niso več
upravičeni do dodatnih izplačil potnih stroškov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov
svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Mirt:
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Sevnica je v 19. členu določeno, da se financiranje
svetniških skupin uredi s posebnim pravilnikom. Po vzoru drugih občin je Občina Sevnica
pripravila predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Občine Sevnica (v nadaljevanju: pravilnik). Namen pravilnika je urediti pravice in obveznosti
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svetniških skupin in samostojnih svetnikov glede uporabe sredstev za delo, tako finančnih
kot drugih sredstev, ki jim jih iz proračuna zagotavlja Občina Sevnica. Osnovno načelo pri
uporabi teh sredstev je, da morajo svetniške skupine in samostojni svetniki ravnati kot dober
gospodar, jih uporabljati namensko ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva, katerih višina se vsako leto
določi s sklepom občinskega sveta, uporabijo za naslednje namene: nakup pisarniškega
materiala, nakup in vzdrževanje pisarniške, računalniške in druge opreme, plačilo tiska,
plačilo strokovne literature, plačilo stroškov izobraževanja (kotizacije), plačilo stroškov
strokovne pomoči, plačilo najemnin poslovnih prostorov in plačilo stroškov javne prireditve
(okrogle mize, predavanja, I).
Postopek izplačila teh sredstev poteka na način, da svetniške skupine oziroma samostojni
svetniki pripravijo pisno zahtevo za izdajo naročilnice, z obrazložitvijo namena. Ob naročilu
se preveri namenskost porabe skladno s 6. členom. Občina nato ponudniku izstavi
naročilnico v imenu in za račun občine. Po opravljeni storitvi oziroma dobavi izvajalec
oziroma dobavitelj izstavi račun na občino, katerega mora potrditi vodja svetniške skupine.
Višina finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov je odvisna od
sklepa občinskega sveta ter od števila izvoljenih članov občinskega sveta. V primeru, da iz
svetniške skupine izstopi član občinskega sveta, se tej svetniški skupini finančna sredstva
zmanjšajo za ustrezen odstotek, svetniški skupini, v katero pa je član občinskega sveta
vstopil, pa se za ta odstotek zvišajo. V primeru, da član svetniške skupine ne vstopi v nobeno
drugo svetniško skupino, mu pripadajo finančna sredstva kot samostojnemu svetniku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Gregor Korene, župan, Tomaž Lisec, Alenka Mirt, Vincenc Sitar in
Janez Šerjak:
Povzetek razprave:
Sredstva za delo svetniških skupin ne posega v višino sredstev, namenjenih za delovanje
političnih strank, se pa nahajajo na isti proračunski postavki in kontu. Gre za sredstva v višini
5.000 EUR, ki so zagotovljena v proračunu občine za leto 2015 in se nahajajo na proračunski
postavki 01105 – delovanje političnih strank, konto 412000 – tekoči transferji nepridobitnim
organizacijam in ustanovam. V predlogu proračuna za leto 2016 bosta sredstva za delovanje
političnih strank in sredstva za delo svetniških skupinah ločeni na dveh postavkah, da bo
zagotovljena lažja sledljivost.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejemu pravilnika in o določitvi višine sredstev za delo
svetniških skupin za leto 2015.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je skladno s 3. členom Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Občine Sevnica določil višino finančnih sredstev za leto
2015, v višini 5.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto
2015, na proračunski postavki 01105 – delovanje političnih strank, konto 412000 –
tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 16
Uskladitev cen komunalnih storitev
Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
Občini Sevnica – oskrba s pitno vodo
Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
Občini Sevnica – ravnanje z odpadki

v
v
v
v

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali Mitja Udovč, direktor JP Komunala
d.o.o.; župan in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Cene komunalnih storitev je potrebno zaradi določil državne zakonodaje vsako leto uskladiti
na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za vse obvezne gospodarske javne službe: oskrbo s
pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne
vode in ravnanje z odpadki. Izhodišča za pripravo vsakoletne korekcije cen temeljijo na
računovodskih izkazih letnega poročila za preteklo leto in poslovnega načrta za tekoče leto,
osnovno izhodišče pa je čim manjše poseganje v cene storitev, ob upoštevanju zahtev
zakonodaje. Del končne cene za uporabnika je preko subvencij krit iz občinskega proračuna.
Odbor za okolje in prostor za sprejel stališči glede potrditve elaboratov in cen ter zaračunanih
cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja
komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Danica Kramžar, Mitja Udovč, župan, Božidar Groboljšek in
Frančiška Zemljak.
Povzetek razprave:
Razlika na položnici med staro in novo ceno bo približno 18 centov, ker bo subvencija
Občine Sevnica dovolj velika. Če pa bi občina znižala subvencijo cene, pa bi bile cene
bistveno višje. Podan je bil predlog, da bi JP Komunala na obračunu na položnica zapisala
višino in znesek subvencije cene, ker uporabniki sploh ne vedo, da občina prispeva del cene
v višini subvencije. Podan je bil odgovor direktorja Komunale, da tržna inšpektorica tega
podatka ne dovoli zapisati na položnico.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo,
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode
ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter
ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

14

Ad 17
Seznanitev z imenovanjem podžupanov Občine Sevnica
Obrazložitev je podal župan:
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi župan imenuje podžupana izmed članov
občinskega sveta. S 1.5.2015 je župan imenoval za podžupanjo Danico Božič, ki bo
pomagala pri opravljanju nalog na področju družbenih dejavnosti ter za podžupana Janeza
Kukca, čigar področje delovanja bo predvsem pomoč pri opravljanju tekočih nalog Občine
Sevnica ter nadomeščanje župana v primeru njegove zadržanosti.
Podžupanja Danica Božič in podžupan Janez Kukec sta se zahvalila županu za zaupanje, z
željo, da ga bosta s svojim delom tudi upravičila.
Ad 18
Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet je na 5. redni seji dne 25.2.2015, kot sestavni del proračuna občine sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2015 ter na 6. redni seji
dne 25.3.2015, njegovo dopolnitev številka 1. 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.
Občina Sevnica do sedaj ni imela sprejetega načrta ravnanja s premičnim premoženjem, saj
se tovrstno pridobivanje oziroma razpolaganje s premičnim premoženjem ni izvajalo. Občina
Sevnica je po izgradnji optičnega omrežja na pobudo upravljavca Radarskega centra na Lisci
(Agencije RS za okolje) pričela s pogajanji za prodajo oziroma odkup optičnih vlaken za
priklop radarskega centra na optično omrežje. Občina Sevnica je za potrebe Tončkovega
doma, Jurkove hiše in vodovodnega sistema namreč vzporedno z gradnjo vodovoda do
Lisce zgradila tudi optični vod z optičnimi vlakni za potrebe več uporabnikov. Agencija RS za
okolje želi od Občine Sevnica kot lastnika optičnega omrežja odkupiti eno optično vlakno od
zadnjega vozlišča optičnega omrežja (Dolna pod Lisco) do radarskega centra na Lisci v
dolžini približno 2.100 m za zagotovitev hitre in stabilne povezave Radarskega centra na
Lisci do interneta oziroma optičnega omrežja. Ker je v optičnem kablu dovolj vlaken za vse
potencialne uporabnike, je prodaja enega optičnega kabla za Radarski center na Lisci
mogoča. Vrednost optičnega vlakna skupaj s sorazmernim delom vrednosti gradbenih del in
stroškov vpihovanja na podlagi ocene izvajalca GVO d.d. znaša približno 30.000 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2015, ki zajema načrt razpolaganja s premičnim premoženjem.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta: Tomaž Lisec in župan.
Povzetek razprave:
Svetnik je pri odgovoru v zvezi s sanacijo naravnih nesreč dodal, da manjka terminski plan
izvedbe. Župan je odgovoril, da so naravne nesreče težko predvidljive in kot take je tudi
težko predvideti, kakšne poškodbe bo posamezna naravna nesreča povzročila.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 20
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Janez Šerjak:
Podal je pobudo, da se naj poenostavijo postopki pridobivanja dovoljenj za izvedbo
prireditev, predvsem tradicionalnih.
Tanja Novšak:
1. Okolica hiše Morina na Drožanjski cesti je zaraščena, krajani so opazili tudi glodavce.
Zanima jo, če bi lahko Občina Sevnica uredila odpravo nastalega stanja.
2. Zanima jo, kdaj bo objavljen razpis za najem Grajske kavarne.
Božidar Beci:
Predlaga pomoč Občine Sevnica vsaj pri asfaltaciji klancev na cesti Čelovnik – zaselek Pleš.
Gregor Korene:
1. Podal je vprašanje, koliko pobud je bilo posredovanih glede kategorizacije cest, v
kakšnem smislu so bile podane ter kakšni so nadaljnji postopki v zvezi s tem.
2. Krajane Kladja nad Blanco zanima, zakaj so razlike pri izbiri krajev, ki se uvrstijo med
tiste, ki se kanalizacijsko opremijo.
Ivan Orešnik:
Med naloge krajevnih skupnosti sodita tudi rekonstrukcija in vzdrževanje javnih poti. Vpraša,
če je občinska uprava dala kakšna navodila v kolikšni meri krajevna skupnost
financira/sofinancira določene rekonstrukcije javnih poti oziroma če je ta odločitev
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prepuščena samim krajevnim skupnostim. Predlaga, da se krajevnim skupnostim, ki imajo
večje težave pri rekonstrukcijah oziroma ki izvajajo večje investicije, v bodoče nameni
dodatna namenska sredstva.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, kaj se je do sedaj vsebinsko in finančno naredilo pri projektu izgradnje
stadiona ter kakšni so še načrti za leto 2015.
2. Vpraša, v kakšni fazi se nahaja pobuda za ustanovitev centra za mediacijo.
3. Zanima ga, koliko vprašanj občanov je bilo v letu 2015 posredovanih preko linka na
spletni strani Občine Sevnica ter na koliko vprašanj je bilo odgovorjenih. Predlaga, da
se ta vprašanja in odgovori objavijo javno na občinski spletni strani.
Ad 21
Razno
Župan:
- pove, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 17. junija 2015.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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