OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2015
Datum: 2.7.2015

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 17.6.2015, 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, Janez
Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Vincenc Sitar, Hermina
Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak.
Odsotni:
Rado Kostrevc, Danica Kramžar, Franc Pipan, 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
- Bojan Kostevc, višji svetovalec za investicije in razvoj
Poročevalci:
- Klemen Kotnik, ERICO d.o.o., k 3. t.d.r.
- Nuša Vanič, Savaprojekt d.d. Krško, k 3. t.d.r.
- Borut Radi, GVO d.o.o., k 5. t.d.r.
- Boštjan Kolar, GVO d.o.o., k 5. t.d.r.
- Aleksij Mužina, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., k 5. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Renata Žnidar – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in
snemalec – Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 8. 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 20 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 4. točka dnevnega reda
– Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica obravnava po
skrajšanem postopku.
Na klop sta bili dani mnenji Odbora za okolje in prostor k 3. in 4. točki dnevnega reda,
mnenje Komisije za pravne in splošne zadeve k 6., 7. in 8. točki dnevnega reda, na klop je
bilo dano tudi mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k 9. točki
dnevnega reda.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se 4. točka dnevnega reda –
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica obravnava po
skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 8. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 7. redne seje občinskega sveta z dne
20.5.2015
3. Predstavitev predloga Občinskega programa varstva okolja Občine Sevnica s
Poročilom o stanju okolja za Občino Sevnica
4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica – skrajšani
postopek
5. Poročilo o stanju projekta odprtega širokopasovnega omrežja
6. Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Sevnica
7. Predlog uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine
Sevnica
8. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov Občine Sevnica
9. Predlog mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Sevnica
10. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2015
11. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
12. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
14. Razno
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 7. redne seje občinskega sveta z dne
20.5.2015
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
*Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 21).
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 7. redne seje občinskega sveta z dne
20.5.2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam. 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 7. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 7. redne seje občinskega sveta z
dne 20.5.2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predstavitev predloga Občinskega programa varstva okolja Občine Sevnica s
poročilom o stanju okolja za Občino Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Klemen Kotnik, ERICO d.o.o.; Nuša
Vanič, Savaprojekt d.d. Krško in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
K pripravi Občinskega programa varstva okolja je občina pristopila z namenom celovite
pridobitve podatkov o stanju okolja ter oblikovanja ciljev, ukrepov in usmeritev za nadaljnje
izboljšanje. Strateški dokument bo tudi pomembna strokovna osnova pri pripravi projektov za
črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi. Program se nanaša na ureditve, ki so
v neposredni ali posredni pristojnosti lokalne skupnosti. Priprava občinskih programov
varstva okolja z izjemo mestnih občin v Sloveniji sicer ni zakonsko obvezujoča, je pa
priporočljiva. Ker je stanje okolja pomembno za slehernega občana, je bila pri oblikovanju
programa preko odprtega poziva na spletni strani občine vključena tudi javnost, občani pa so
lahko več mesecev podajali svoja opažanja, povezana z okoljsko problematiko.
Iz zbranih podatkov izhaja ocena, da je stanje okolja v občini po veliki večini dobro tako na
področju zraka, podzemne vode, vodnih virov, tal in gozda kot z vidika hrupa, svetlobnega
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onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, rabe energije, odpadkov ter varstva naravne in
kulturne dediščine. K temu so v veliki meri pripomogla velika vlaganja lokalne skupnosti v
komunalno infrastrukturo, od čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov, urejanja vodnih
virov in vodovodnih sistemov, sistematične ureditve ločenega zbiranja odpadkov in sanacije
črnih odlagališč do racionalizacije javne razsvetljave. Pojavljajo pa se posamezni izstopajoči
odmiki, med njimi onesnaževanje zraka zaradi cestnega in železniškega prometa, ekološki
status reke Mirne, ponekod neustrezne rabe tal, okoljskih vplivov daljnovodov, nekaj je še
divjih odlagališč.
Odbor za okolje in prostor se je seznanil s predlogom programa in poročilom in ga posreduje
občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Roman Perčič, Ivan Orešnik, Frančiška
Zemljak.
Povzetek razprave:
V razpravi so člani sveta podali pripombe, na katerih področjih bi po njihovem mnenju še
morali dopolniti občinski program varstva okolja:
- v program se dodatno vnesejo ukrepi in cilji glede protipoplavne varnosti,
- v program se dodatno vnesejo ukrepi in cilji glede energetskih sanacij javnih stavb,
- izpostavljena je bila dilema glede karakteristik izpustov v vodotoke,
- preprečiti je potrebno nadaljnje širjenje invazivnih rastlinskih vrst,
- opredeliti se je potrebno do slabšanja kvalitete zraka, predvsem zaradi kurjenja v
individualnih kuriščih,
- ugotoviti je potrebno izvor in posledice prisotnosti kobalta v reki Mirni.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predloženim dokumentom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z Občinskim programom varstva okolja Občine Sevnica
s Poročilom o stanju okolja za Občino Sevnica. V razpravi so bile podane sledeče
pripombe:
- v program se dodatno vnesejo ukrepi in cilji glede protipoplavne varnosti,
- v program se dodatno vnesejo ukrepi in cilji glede energetskih sanacij javnih
stavb,
- izpostavljena je bila dilema glede karakteristik izpustov v vodotoke,
- preprečiti je potrebno nadaljnje širjenje invazivnih rastlinskih vrst,
- opredeliti se je potrebno do slabšanja kvalitete zraka, predvsem zaradi kurjenja
v individualnih kuriščih,
- ugotoviti je potrebno izvor in posledice prisotnosti kobalta v reki Mirni.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi
v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor:
Bistvena sprememba doslej veljavnega odloka je v duhu racionalizacije in zmanjševanja
svetlobnega onesnaževanja vključitev možnosti, da se ob lokalnih cestah, javnih poteh,
javnih površinah, kulturnih in cerkvah izvede ugašanje javne razsvetljave v nočnem času od
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23. do 4. ure oziroma da se v istem času ob državnih cestah znotraj naselij izvede
zmanjšanje svetilnosti.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da se
pričetek ugašanja oziroma zmanjšanja svetilnosti prične ob 23. uri in ne ob 24. uri, kot je bilo
navedeno v predlogu gradiva.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Gregor Korene, Roman Perčič, Ivan Orešnik,
župan, Frančiška Zemljak.
Povzetek razprave:
Podani so bili predlogi, da naj bi grad Sevnica in nekatere cerkve zaradi svoje
prepoznavnosti ostale osvetljene tudi v predlaganem času za ugašanje ter da mora Občina
Sevnica v duhu varčevanja obstoječa svetila čim prej zamenjati z varčnimi svetili.
Občinske službe bodo skupaj s krajevnimi skupnostmi določile odseke cest na podlagi
ocene, kjer je to smiselno in možno izvesti, ob upoštevanju zagotavljanja varnosti v cestnem
prometu.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka, s tem, da se v drugem in tretjem odstavku 1.
člena številka 24 nadomesti s številko 23.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini
Sevnica, s tem, da se v drugem in tretjem odstavku 1. člena številka 24 nadomesti s
številko 23.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poročilo o stanju projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
Uvodno obrazložitev so podali župan; Bojan Kostevc; Borut Radi, GVO d.o.o.; Aleksij
Mužina, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.:
Gradnja hrbteničnega omrežja, ki se je pričela junija 2011, je bila na območju občine Sevnica
in tudi celotnega konzorcija v celoti zaključena s koncem leta 2012 in predana v upravljanje
podjetju GVO za dobo 20 let. Zgrajenih je bilo 520 kilometrov hrbteničnega dela omrežja.
V letu 2015 je območje občine Sevnica v sklepni fazi priključevanja uporabnikov. Uporabniki
se lahko na omrežje priključijo tako, da naročijo izgradnjo razvodnega naročniškega omrežja
pri upravljavcu omrežja, nato pa naročijo storitev pri enem od treh razpoložljivih ponudnikov
širokopasovnih storitev, ki so Zavod kabelske televizije Sevnica, AMIS d.o.o. in Telekom
Slovenije Siol. Izgradnja priključkov je uspešno v teku in bo predvidoma zaključena še letos.
Trenutno je zgrajenih in pripravljenih na koriščenje storitev skupaj preko 2700 priključnih
točk, občani pa že koristijo storitve na 1800 priključnih točkah. Poleg navedenega je za
priklop zainteresiranih še preko 300 gospodinjstev, vloge za priključke pa še prihajajo.
Iz predstavljenih podatkov izhaja, da je projekt zadostil popolnoma vsem ciljem in tudi
osrednji usmeritvi občine, da je za konkurenčnost okolja poleg vse druge cestno-komunalne
infrastrukture v današnjem času nujna tudi dobra internetna opremljenost. Projekt je primer
dobre prakse, kako brez velikih obremenitev proračuna obogatiti domače okolje. Vendar pa
je, po izjemno uspešno zaključeni izvedbi projekta, občinam očitana napaka v postopkih
javnega razpisa izbora zasebnega partnerja.
V času, ko je Občina Sevnica imela odprt razpis za izbiro izvajalca oziroma zasebnega
partnerja, je pred zaključkom izbora na podlagi zakona o elektronskih komunikacijah prišlo

5

do povečanja tako imenovanih belih lis, ki jih je dolžan izbrani izvajalec opremiti s priključki.
Zaradi tega je v času izbora prišlo do povečanja obsega belih lis iz 600 na 2442 ter s tem
povečanja obsega ocenjene vrednosti projekta. Očitana je nepravilnost s tem, da ko je
vrednost projekta zaradi povečanja števila belih lis narasla, izbora občina ni objavila na
Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti; ne glede na to, da je pogoje zaradi
spremembe zakona spremenilo ministrstvo. Projekt je bil sicer večkrat revidiran že v času
prijave, izvedbe kot tudi po zaključku.
Zaradi postopkovne napake, ki ni oškodovala nikogar, je Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport od konzorcija dolenjskih občin zahtevalo finančno korekcijo v obliki povračila
pridobljenih evropskih sredstev, občine so vračilo zavrnile, s strani Državnega
pravobranilstva Republike Slovenije pa je bila zoper Občino Mokronog-Trebelno, s tem pa
vse v konzorciju sodelujoče občine Šentrupert, Žužemberk, Mirna Peč, Trebnje, Mirna in
Sevnica vložena tožba za povračilo deleža sredstev; za Občino Sevnica v višini 1,16 milijona
evrov od sicer 15,5-milijonske vrednosti projekta za območje sevniške občine.
Občine konzorcija bodo uporabile vsa razpoložljiva pravna sredstva, da dokažejo, da očitana
napaka ni nastala zgolj na strani občin, ampak je posledica odločitev ministrstva v času
trajanja postopka izbora izvajalca, ter svoje argumente dokazovale v sodnem postopku.
Konzorcij dolenjskih občin bo v predmetnem postopku na sodišču zastopala Odvetniška
pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Aleksij Mužina, Frančiška Zemljak, Janez
Šerjak in Gregor Korene.
Povzetek razprave:
Razpravljavci so bili mnenja, da je projekt velikega pomena za občino in občane in da tožba
ne bi smela zasenčiti njegovega uspeha. Podana so bila pojasnila nekaterih postopkovnih
podrobnosti. Izražena je bila želja, da bi svetniki lahko vpogledali v vse dokumente, vezane
na projekt.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s projektom, z dodatkom o možnosti vpogleda
svetnikov v dokumente, vezane na projekt.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s stanjem projekta gradnje odprtega širokopasovnega
omrežja. Vsi dokumenti, vezani na projekt, so članom občinskega sveta na razpolago
na sedežu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne
in splošne zadeve:
Splošni akt, ki je zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj svetu skupaj s spremembami in dopolnitvami splošnega akta
predloži v obliki uradnega prečiščenega besedila. V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta
Občine Sevnica mora predlagatelj uradnega prečiščenega besedila splošnega akta o
predlogu prečiščenega besedila splošnega akta pridobiti mnenje Komisije za pravne in
splošne zadeve.
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Uradno prečiščeno besedilo splošnega akta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v elektronski obliki na spletnih straneh občine.
Strokovne službe Občine Sevnica so pripravile prečiščena besedila naslednjih odlokov:
1. Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Sevnica,
2. Predlog uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine
Sevnica,
3. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov Občine Sevnica.
Predlog uradnega prečiščenega besedila splošnega akta potrdi občinski svet brez razprave.
Komisija za pravne in splošne zadeve predlaga, da občinski svet potrdi vse tri predloge
uradnih prečiščenih besedil splošnih aktov.
Župan: Predlaga potrditev predloženega prečiščenega besedila statuta.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta
Občine Sevnica
Župan: Predlaga potrditev predloženega prečiščenega besedila poslovnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov Občine Sevnica
Župan: Predlaga potrditev predloženega prečiščenega besedila odloka.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
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Komisija je na svoji seji obravnavala vlogo Sveta zavoda Center za socialno delo Sevnica za
izdajo mnenja k imenovanju ter priloženo dokumentacijo kandidatke, skupaj z njenim
razvojnim programom zavoda. Kandidatka se je komisiji tudi osebno predstavila.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi obravnavane
dokumentacije in osebne predstavitve kandidatke predlaga občinskemu svetu, da izda
pozitivno mnenje k imenovanju Danice Božič za direktorico Centra za socialno delo Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Opozori, da zaradi izkazanega nasprotja interesov Danica Božič, svetnica in v tem
primeru tudi kandidatka za direktorico, pri tej točki dnevnega reda ne glasuje. Predlaga izdajo
pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice centra.
SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje k imenovanju Danice Božič, stanujoče na
naslovu Planinska cesta 31, pošta Sevnica, za direktorico Centra za socialno delo
Sevnica.
Izid glasovanja: 10 za 10 proti (prisotnih 21).
Sklep ni sprejet.
Ad 10
Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim 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, na 6. redni seji,
dne 25.3.2015 dopolnitev št. 1 in na 7. redni seji, dne 20.5.2015, dopolnitev št. 2. 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. Navedene dopolnitve nimajo finančnih posledic na proračun,
saj bodo postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega
proračuna in posameznih proračunskih postavk.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 3 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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Ad 11
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Predlagata se dve ukinitvi statusa javnega dobra: v prvem primeru gre za dve parceli v k.o.
Blanca, kjer sta bili parceli odmerjeni na stroške interesenta in v naravi predstavljata dovoz,
garažo in dvorišče v zasebni rabi, kjer je interesent za nakup tudi investitor enostavnega
objekta na predmetnem zemljišču; v drugem primeru gre za parcelo v k.o. Bučka in je
nastala po odmeri lokalne ceste Mala Hubajnica-Primož in v naravi predstavlja travnik v
zasebni rabi. Lokalna cesta poteka po sosednjem zemljišču. Na predmetnem odseku se bo
uskladilo zemljiškoknjižno stanje v skladu z dejanskim.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 671/2 in
671/3, obe k.o. 1377 – Blanca in parc. št. 3430/3, k.o. 1394 – Bučka, ter odobril predlog
razpolaganja.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Janez Kukec:
1. Podal je pobudo, da naj Občina Sevnica skupaj s pristojnimi službami poskrbi za
ureditev parkirnih prostorov ob državni cesti Trebnje-Sevnica, v smeri iz Tržišča proti
Sevnici, saj je na ter relaciji opaziti odpadke.
2. V skladu z možnostmi predlaga začasno ali trajno sanacijo posedanja ceste JeperjekTelče in Slančji Vrh-Otavnik.
Tanja Novšak:
Zanima jo, ali je možno urediti priključek za vodo na urejenih površinah ob reki Savi za
osvežitev.
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Janoš Janc:
1. Zanima ga, kdaj se bo začela košnja trave na javnih površinah po krajevnih
skupnostih.
2. Vpraša, zakaj niso pokošene površine ob potoku Štegina.
3. Predlaga ogled in pripravo predloga sanacije plazu Arto.
Tomaž Lisec:
Vpraša, če so se v letu 2014 ali 2015 za rabo parcel v poslovnih conah v lasti Občine
Sevnica za izvajanje dejavnosti zanimali potencialni investitorji.
Frančiška Zemljak:
Predlaga preučitev potrebnosti dostopa v rondo direktno iz parkirišča v Šmarju.
Ad 14
Razno
Župan:
- povabi na koncert Godbe Sevnica ob dnevu državnosti, ki bo 24.6.2015 ob 19. uri, v
atriju gradu Sevnica.

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

10

