OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2016
Datum: 29.2.2016

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 17.2.2016, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Natalija Hostnik, Janoš Janc,
Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica Kramžar, Janez
Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Vincenc Sitar, Hermina
Šantej, 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
Poročevalci:
- Martin Cerjak, vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa, k 3. in 4. t.d.r.
- Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 5. in 6. t.d.r.
- Dušan Blatnik, SAVAPROJEKT d.d. Krško, k 7. in 8. t.d.r.
- Peter Tomažič, IGEA d.o.o. Ljubljana, k 9. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Boris Blaič – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in snemalec – Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 12. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 12. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
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Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavajo: 9. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko
poslovni center Šmarje; 10. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi
Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica; 11. točka dnevnega reda - Predlog
Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Občine Sevnica; 13. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o rebalansu A
proračuna Občine Sevnica za leto 2016 ter 14. točka dnevnega reda: Prenehanje veljavnosti
popravkov Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Na klop je bilo dano dodatno gradivo in sicer: novo gradivo k 6. točki dnevnega reda zaradi
napake v gradivu, stališči Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo ter Odbora za finance in
proračun k Predlogu Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016 ter
manjkajoča stran obrazložitve pri 14. točki dnevnega reda.
*Prideta Vanja Žulič in Natalija Hostnik (prisotnih 20).
*Pride Danica Božič (prisotnih 21).
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo: 9. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
trgovsko poslovni center Šmarje; 10. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o
spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica; 11.
točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica; 13. točka dnevnega reda Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016 ter 14. točka
dnevnega reda: Prenehanje veljavnosti popravkov Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 12. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje občinskega sveta z dne
16.12.2015
3. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za
leto 2015
4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2015
5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2015
6. Letni program dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2016
7. Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – prva obravnava
8. Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ
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9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje – skrajšani
postopek
10. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica – skrajšani postopek
11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov Občine Sevnica – skrajšani postopek
12. Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica ter sprememba števila otrok v posameznih oddelkih
13. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016 – skrajšani
postopek
14. Prenehanje veljavnosti popravkov Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica:
1. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 50/14) – skrajšani
postopek,
2. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 67/14) – skrajšani
postopek,
3. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 6/15) – skrajšani
postopek,
4. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/15) – skrajšani
postopek.
15. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2015
16. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2015
17. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva Franca Pipana kot
predstavnika soustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu javnega zavoda Posavski
muzej Brežice zaradi odstopa
18. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
19. Predlog sklepa o imenovanju nove predstavnice soustanoviteljice Občine Sevnica v
Svetu javnega zavoda Posavski muzej Brežice
20. Predlog sklepa o imenovanju predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Lekarna Sevnica
21. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2016
22. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
23. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
24. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
25. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje občinskega sveta
z dne 16.12.2015
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 11. redne seje občinskega sveta z dne 16.12.2015.
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 posredovani v objavo v Uradni list RS. V gradivu sta predložena
odgovora na vprašanje in pobudo svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 11. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 11. redne seje občinskega sveta z dne
16.12.2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podal Martin Cerjak, vodja MI-SPO:
Predstavil je aktivnosti inšpektorata, finančno poročilo in problematiko pri opravljanju
nadzora. Inšpektorat v osnovi opravlja nadzor nad spoštovanjem državnih predpisov s
svojega področja delovanja in občinskih odlokov, sprejetih v občinah ustanoviteljicah.
Delovanje inšpektorata se deli na dva področja: na občinsko redarstvo, ki obsega predvsem
naloge s področja mirujočega prometa, meritev hitrosti ter nadzora javnega reda in miru v
skladu z zakonodajo ter na občinsko inšpekcijo, ki ima svoje pristojnosti opredeljene v
občinskih odlokih in zakonodaji Republike Slovenije, zlasti na področju varovanja okolja ter
nadzora cest. Na obeh področjih je opaziti manj kršitev. Izpostavil je nadzor lastnikov psov v
povezavi s čiščenjem iztrebkov, kjer je stanje bistveno boljše, saj se nadzor opravlja tudi ob
sobotah ter v večernem času.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Janez Kukec in Martin Cerjak.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o ločevanju in nepravilnem odlaganju odpadkov ter v zvezi s tem o črnih
odlagališčih.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podal Martin Cerjak, vodja MI-SPO:
Področna zakonodaja določa, da morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti
izvajanje občinskega programa varnosti, katerega je sprejel občinski svet v letu 2009 in v
katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja
prebivalcev občine. Zaznati je manj kršitev na področju nepravilnega parkiranja, manj je tudi
odredb za odstranitev odsluženih vozil. Meritve hitrosti se v občini Sevnica niso izvajale, saj
je mnenje Policijske postaje Sevnica, da ni bistvenih kršitev v mestu Sevnica. Vandalizma
skoraj da ni, pojavljajo se Romi, ki brskajo po kontejnerjih, zabeležili so en primer beračenja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega dokumenta.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine
Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podal Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine
Sevnica:
Nadzorni odbor je spremljal proračunsko poslovanje Občine Sevnica in sledil vsem
obravnavam, ki so bile vezane na zaključni račun in polletno poročilo o izvrševanju
proračuna. Na podlagi Letnega programa dela in nadzora je odbor izvedel nadzor
zaključnega računa proračuna Občine Sevnica, seznanitev s polletnim poročilom o izvajanju
proračuna, pregled poslovanja Enote Vrtca pri Osnovni šoli Krmelj in krajevnih skupnosti
Zabukovje, Primož, Studenec ter opravil nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine
Sevnica v prvem polletju leta 2015. Predsednik je pri vsakem izvedenem nadzoru predstavil
ugotovitve in priporočila nadzornega odbora.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Ivan Orešnik, Miran Grubenšek, mag. Vlasta Marn in župan.
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Povzetek razprave:
Med ugotovitvami nadzornega odbora je bilo navedeno tudi, da imajo nekatere naročilnice
pomanjkljivo specifikacijo oziroma je sploh nimajo. Pojasnjeno je bilo, da se je to nanašalo
na poslovanje krajevnih skupnosti, da pa se po prenosu administracijskega dela krajevnih
skupnosti na občino, stanje izboljšuje, ker se upoštevajo priporočila nadzornega odbora in se
jih prenaša tudi na poslovanje vseh krajevnih skupnosti.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o delu nadzornega odbora.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica
za leto 2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Letni program dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine
Sevnica:
V skladu s svojimi pristojnostmi bo nadzorni odbor v letu 2016 izvedel nadzor zaključnega
računa proračuna Občine Sevnica za leto 2015, pregledal polletno poročilo o izvajanju
proračuna, izvedel polletna nadzora razpolaganja s premoženjem občine izvedel nadzor
usklajenost računovodskih izkazov s finančnim načrtom javnega zavoda, katerega
ustanoviteljica je občina ter nadzor nad dokončano investicijo Občine Sevnica. Nadzorni
odbor ocenjuje, da je večina nadzorov zahtevnih, za katere meni, da jih bodo lahko opravili
člani odbora sami.
O ugotovitvah bo odbor izdelal poročilo z mnenji, priporočili in predlogi ukrepov, ko bodo
poročila postala dokončna, pa bodo objavljena na spletni strani Občine Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z letnim programom dela nadzornega odbora.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z letnim programom dela in nadzora Nadzornega odbora
Občine Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Dušan Blatnik, Savaprojekt d.d. Krško
in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Namen priprave in izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju:
OPPN) je določitev pogojev, s katerimi bo v Boštanju zagotovljena možnost sodobne,
kvalitetne stanovanjske gradnje in gradnje poslovno-stanovanjskih objektov, določitev
pogojev za ureditev zelenih rekreacijskih površin in prometno, energetsko ter komunalno
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opremo območja, ki bo s svojo primarno in spremljajočo vsebino pripomogel k stanovanjski
ponudbi z visoko kvaliteto bivanja. Površina območja urejanja OPPN je v izmeri približno
14,74 ha in načrtuje umeščanje zelenih, rekreacijskih površin na SZ strani območja. Osrednji
del tvori drobna in srednje velika struktura stanovanjskih objektov (enodružinske,
dvodružinske (dvojčki)), in večstanovanjske stavbe (vrstne hiše, terasasti bloki). Na JZ proti
železnici so predvideni objekti za obrtne, poslovne, uslužnostne in gospodarske dejavnosti,
ki niso moteče za okolje.
Po objavi sklepa župana o pričetku postopka priprave OPPN v juniju 2015, so potekali
postopki pridobitve smernic, izvedena je bila javna razgrnitev in javna obravnava.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval osnutek odloka in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejeme v prvi obravnavi ter s tem omogoči nemoteno nadaljevanje
postopka priprave prostorskega akta.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka v prvi obravnavi.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ
Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič; Dušan Blatnik, Savaprojekt d.d. Krško in Jože
Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Kot nadaljevanje prejšnje točke dnevnega reda, so bili pojasnjeni postopki, ki so privedli do
poteka javne razgrnitve in javne obravnave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ. V času trideset dnevne javne razgrnitve so bile v
knjige pripomb in predlogov podane pripombe, vprašanja in predlogi zainteresirane javnosti.
V skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, po zaključku javne razgrnitve izdelovalec
prostorskega akta, Savaprojekt d.d. Krško, do prejetih pripomb in predlogov pripravi stališča,
ki jih uskladi z občinsko strokovno službo. Stališča obravnava občinski svet in se do njih
opredeli s sklepom. Opredelitve do stališč morata občina in izdelovalec OPPN v nadaljevanju
postopka upoštevati, če seveda niso v nasprotju z veljavno zakonodajo, in izdelati predlog
prostorskega akta. Izdelovalec pošlje gradivo nosilcem urejanja prostora hkrati s pozivom za
izdajo mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam. Nosilci urejanja prostora morajo v
predpisanem 30 dnevnem roku preveriti predlog akta in ugotoviti, če so bile njihove smernice
pri pripravi akta upoštevane in izdati pozitivno mnenje. Po prejemu pozitivnih mnenj
izdelovalec izdela usklajen predlog, katerega v drugi obravnavi z odlokom sprejme občinski
svet.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve
in javne obravnave, stališča podpira in podaja predlog, da se upošteva podana pripomba pod
zaporedno številko 3.1 za umestitev 4 stanovanjskih objektov na parc. št. 302/1, 302/2 in
303/1, k.o. Boštanj pod pogojem, da se ohrani koridor ceste, ki omogoča tudi izvedbo
gospodarske javne infrastrukture. Odbor predlaga občinskemu svetu da se do stališč
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opredeli in jih potrdi v predlagani vsebini, ter s tem omogoči nadaljevanje postopka priprave
prostorskega akta.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Tomaž Lisec in župan.
Povzetek razprave:
Svetnik je pokomentiral dosedanje postopke priprave in izdelave OPPN, župan pa je poudaril
pomen partnerskega odnosa vseh subjektov v obravnavanem prostoru.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi predlaganih stališč.
SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in potrdil predlagana stališča do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, s tem da
se upošteva podana pripomba pod zaporedno številko 3.1 za umestitev štirih
stanovanjskih objektov na parc. št. 302/1, 302/2 in 303/1, k.o. Boštanj pod pogojem, da
se ohrani koridor ceste, ki omogoča tudi izvedbo gospodarske javne infrastrukture.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Peter Tomažič, IGEA d.o.o. in Jože
Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Na podlagi prostorske zakonodaje je Občina Sevnica skupaj z izdelovalcem IGEA d.o.o.
pripravila Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za trgovsko poslovni
center Šmarje. Zakon določa, da je potrebno za nova ureditvena območja, kjer se na novo
opremlja z javno infrastrukturo, pripraviti poseben program opremljanja, katerega potrdi
občinski svet s sprejetjem odloka. Z OPPN Šmarje so določeni pogoji za gradnjo objektov,
opredeljene so gradbene parcele in gradnja infrastrukture, ki je potrebna za načrtovane
objekte. Investicijske vrednosti za gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture so povzete
iz projektantskih predračunov v načrtih infrastrukture. Program opremljanja določa
obračunske stroške opremljanja stavbnih zemljišča za obstoječo in načrtovano komunalno
opremo ter vsebuje merila in pogoje za izračun komunalnega prispevka v območju urejanja.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejeme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Frančiška Zemljak in župan.
Povzetek razprave:
Podana je bila pobuda, da ko se bo v okviru obravnavanega OPPN gradilo novo krožišče, da
se naj njegova izgradnja uskladi s sanacijo nadvoza v Šmarju. Pojasnjeno je bilo, da projekta
med seboj nista povezana, in da je težko govoriti o sočasnosti njune izvedbe.
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Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor:
Postopek je bil začet na pobudo investitorja Jerneja Juga iz Savske ceste, ki ima na območju
zazidalnega načrta urejeno kovaško delavnico, ki jo želi tudi dozidati. Pred tem želi odstraniti
obstoječo stanovanjsko hišo, ki leži tik ob delavnici in zgraditi nov poslovno – stanovanjski
objekt, v katerem bi uredil pisarniške in poslovne prostore, znotraj objekta pa bi namenil del
površin objekta za stanovanjske namene. Površina stanovanjskega dela ne bi presegala
49% površin celotnega objekta. Po veljavnem zazidalnem načrtu je v obravnavanem
območju predvidena le sprememba obstoječega stanovanjskega območja v poslovno
območje oziroma je predvidena izselitev obstoječih stanovanjskih hiš ali sprememba le-teh v
poslovne prostore. S predlagano spremembo in dopolnitvijo prostorsko izvedbenega akta bo
investitorju omogočena odstranitev in novogradnja poslovnega objekta, z ureditvijo dela
objekta za stanovanjske potrebe.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in občinskemu svetu predlaga, da ga
obravnava in sprejemu po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Gre za uskladitev Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine
Sevnica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju in sicer v delu, ki se
nanaša na imenovanje in razrešitev pomočnika ravnatelja. V odloku je navedeno, da
pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem, ko si pridobi s tajnim
glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora. Omenjeni zakon pa pravi, da mora
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ravnatelj pred razrešitvijo z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma
predavateljski zbor.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica ter sprememba števila otrok v posameznih oddelkih
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Nove cene so izračunane na novih izhodiščih in sicer v ceni, ki velja od 1.9.2015, ni
predvidene sprostitve napredovanj za javne uslužbence, posledično višjega regresa,
sprememb premij Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanj, spremenil se je tudi
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Tako
se med stroške dela prištevajo tudi sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni
ter sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni
ali poškodbe do 30 delovnih dni, v višini, ki je opredeljena v finančnem načrtu vrtca. V
gradivu je tudi pobuda, da se popravi fleksibilni normativ +2 otroka, kot možnost povečanja
števila otrok v oddelkih, kjer je bil ta normativ dejansko upoštevan in sicer v oddelkih v Vrtcu
Ciciban Sevnica, v Enoti Vrtca pri OŠ Krmelj ter v Enoti Vrtca pri OŠ Blanca, kar posledično
vpliva tudi na sistemizacijo delovnih mest v teh vrtcih.
Odbor za družbene dejavnosti s predlaganimi cenami soglaša in predlaga občinskemu svetu,
da sprejme predloženi sklep o določitvi cen. Prav tako soglaša s predlogom spremembe
števila otrok v skupinah in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k spremembi števila
otrok v oddelkih zaradi spremembe fleksibilnega normativa in s tem posledično tudi soglasje
k sistemizaciji delovnih mest.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan in Hermina Šantej.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje, kaj je merilo za napredovanje javnih uslužbencev - vzgojiteljic
in kaj s temi napredovanji pridobijo otroci. Podan je bil odgovor, da gre za napredovanja po
zakonu, kjer so navedena merila za napredovanja, ki pa jih v končni fazi plačajo starši in
občinski proračun.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam delovnih mest v Enoti vrtca pri
Osnovni šoli Blanca, v vrtcu Ciciban Sevnica ter v Enoti vrtca pri Osnovni šoli Krmelj.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica
za leto 2016 – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, direktor občinske uprave in mag. Vlasta Marn, vodja
Oddelka za finance:
Rebalans je, ob predpostavki stabilnosti državnih virov, tudi vnaprej porok za zagotavljanje
likvidnosti in urejenega poslovanja občine ter vseh njenih neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov. Proračun Občine Sevnica ohranja vse načrtovane aktivnosti iz
prvotno sprejetega proračuna, tako v segmentu zakonskih nalog kot v razvojnem delu pri
financiranju projektov. Skupna vrednost rebalansiranega proračuna v primerjavi s sprejetim
se zvišuje, v glavnem zaradi dodatnih povratnih sredstev razpisa za investicijske aktivnosti
občin, ta sredstva država ponuja kot brezobrestni kredit, najet pri državnem proračunu. Del
povečanja gre pripisati zajemu presežkov sredstev na računu občine in krajevnih skupnosti
preteklega leta. Uskladitev na strani virov je bila izvedena tudi na račun povprečnine, ki se,
skladno z izračuni Ministrstva za finance, deli med dohodnino in finančno izravnavo, in je v
skupnem znesku nekoliko višja od prej planirane.
Stališča delovnih teles so predstavili njihovi predsedniki: Ivan Orešnik, predsednik Odbora za
finance in proračun; Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo; Jože
Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor ter Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti. Njihova stališča so bila enotna: da predlagajo sprejem odloka po
skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, mag. Vlasta Marn, direktor občinske uprave,
Hermina Šantej, Gregor Korene in Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o razlogih za povečanje sredstev z rebalansom na posameznih postavkah,
podani so bili predlogi, katere projekte bi bilo še potrebno uvrstiti v rebalans oziroma katere
proračunske postavke bi bilo potrebno zvišati. Vsi predlogi so bili pokomentirani s strani
pripravljavcev odloka o rebalansu.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 15 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Prenehanje veljavnosti popravkov Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica:
1. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 50/14)
postopek,
2. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 67/14)
postopek,
3. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 6/15)
postopek,
4. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/15)
postopek.

Občinskem
– skrajšani
Občinskem
– skrajšani
Občinskem
– skrajšani
Občinskem
– skrajšani

Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za
okolje in prostor:
V obdobju po sprejemu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (v
nadaljevanju: odloka o OPN) konec leta 2012 so bile pri uporabi in tolmačenju izvedbenega
dela s strani Občine Sevnica, načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov
ugotovljene nejasnosti, neusklajenosti, posamezne napake in nova dejstva, ki ob pripravi
akta še niso mogla biti upoštevana. Nekateri načrtovani posegi v prostor na podlagi
posameznih določil odloka o OPN sploh niso bili izvedljivi. V odloku so bile ugotovljene še
napake, ki so onemogočale izdajo gradbenih dovoljenj za načrtovane posege, zato so bili
sprejeti še štirje tehnični popravki odloka, ki so omogočili izvedbo načrtovanih posegov.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v letu 2013 uvedlo postopek nadzora nad splošnimi
in posamični akti lokalnih skupnosti s področja urejanja prostora in ugotovilo, da spremembe
odloka o OPN niso bile sprejete povsem zakonito, saj v skrajšani postopek spremembe akta
niso bili vključeni nosilci urejanja prostora s svojimi mnenji, zato je Občino Sevnica pozvalo,
da razveljavi vse štiri popravke odloka o OPN.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predloge odlokov o prenehanju, se z njimi strinja in
predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odlokov o prenehanju veljavnosti popravkov odlokov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 50/14).
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 67/14).
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 6/15).
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/15).
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2015
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Odlok o priznanjih Občine Sevnica določa, da se v Kabinetu župana vodi evidenca o
podeljenih Listinah Občine Sevnica ter da župan enkrat letno seznani občinski svet o
podeljenih listinah. V letu 2015 so bile izdane tri Listine Občine Sevnica in sicer Gasilski
zvezi Sevnica, Milanu Simončiču iz Dolenjega Boštanja ter Blažu Jancu iz Loga.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o izdanih listinah.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu
2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2015
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Na podlagi Zakona o dedovanju je lokalna skupnost upravičena v zapuščinskem postopku
zahtevati omejitev dedovanja in izročitev premoženja v vrednosti prejete pomoči v skladu s
predpisi o socialnem varstvu za financiranje institucionalne oskrbe in pomoči na domu. Prav
tako občina v zapuščinskih postopkih uveljavlja terjatev iz naslova morebitnega plačila
pogrebnih stroškov, saj v primeru, ko ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroške
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pokopa, poravna stroške občina, ki ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega. V letu 2015 je Občina Sevnica svojo terjatev prijavila v sedmih zapuščinskih
postopkih, v skupni višini terjatev 209.353,02 EUR, od katerih je pet že zaključenih.
Zaključene so bile tudi tri zapuščinske zadeve iz prejšnjih let, v katerih je Občina Sevnica
priglasila terjatve iz naslova plačevanja domske oskrbe in plačila stroškov pogreba. V
zapuščinskih postopkih je Občina Sevnica na podlagi sklepov o dedovanju v letu 2015
prejela nepremičnine, v ocenjeni skupni vrednosti 48.748,43 EUR in denarna sredstva v
skupni višini 64.721,88 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja
v letu 2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva Franca Pipana kot
predstavnika soustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu javnega zavoda Posavski
muzej Brežice zaradi odstopa
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice je Občina Brežice
ustanoviteljica Posavskega muzeja Brežice, soustanoviteljice pa so Občina Kostanjevica na
Krki, Občina Krško in Občina Sevnica. Kot organa muzeja sta opredeljena direktor in svet
muzeja, katerega sestavlja 7 članov, in sicer pet predstavnikov ustanoviteljice in
soustanoviteljic, en predstavnik delavcev zavoda ter en predstavnik uporabnikov oziroma
zainteresirane javnosti.
Občinski svet Občine Sevnica je na 17. redni seji dne 19.11.2012 za predstavnika Občine
Sevnica v svet zavoda imenoval Franca Pipana iz Sevnice, ki pa je 26.1.2016 podal pisno
izjavo o odstopu.
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica določa, da imajo člani občinskega sveta in
občinski funkcionarji pravico odstopiti. Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, katera je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna
predlagati občinskemu svetu novega kandidata.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji dne 9.2.2016 seznanila
z odstopno izjavo Franca Pipana ter predlaga občinskemu svetu v sprejem ugotovitveni
sklep o prenehanju njegovega članstva kot predstavnika soustanoviteljice Občine Sevnica v
Svetu javnega zavoda Posavski muzej Brežice zaradi odstopa.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva Franca Pipana,
stanujočega na naslovu Cesta na Dobravo 27, Sevnica, kot predstavnika
soustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu javnega zavoda Posavski muzej Brežice
zaradi odstopa.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zavod upravlja svet
zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani za dobo štirih let in so
lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat.
Sedanji sestavi sveta poteče mandat, zato je komisija na predlog sveta zavoda pozvala
politične stranke k oddaji predlogov za člane sveta. Prispelo je pet predlogov, komisija pa
občinskemu svetu predlaga, da v svet zavoda imenuje Janeza Kukca iz Tržišča, Marijo
Bedek iz Sevnice ter Damijana Ganca iz Orehovega.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica imenoval:
- Janeza Kukca, Tržišče 11 e, Tržišče,
- Marijo Bedek, Grič 3, Sevnica,
- Damijana Ganca, Orehovo 44, Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Predlog sklepa o imenovanju nove predstavnice soustanoviteljice Občine Sevnica
v Svetu javnega zavoda Posavski muzej Brežice
Uvodno obrazložitev je podal Janez Kukec, po pooblastilu predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Po prejemu odstopne izjave Franca Pipana je komisija pozvala politične stranke k
predlaganju kandidatov za nadomestnega predstavnika v svetu zavoda.
Komisija je predloge obravnavala in po ugotovitvi prenehanja članstva Franca Pipana
predlaga občinskemu svetu, da za novo predstavnico soustanoviteljice Občine Sevnica v
Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice imenuje Doris Možic Žičkar iz Boštanja.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju nove predstavnice v svetu zavoda.
SKLEP:
Občinski svet je za novo predstavnico soustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu
javnega zavoda Posavski muzej Brežice imenoval Doris Možic Žičkar, Boštanj 39 a,
Boštanj.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 20
Predlog sklepa o imenovanju predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu
javnega zavoda Lekarna Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Janez Kukec, po pooblastilu predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda Lekarna Sevnica. Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Lekarna Sevnica določa, da ima svet zavoda pet članov in sicer enega
predstavnika ustanovitelja, enega predstavnika uporabnikov in tri predstavnike delavcev, ki
jih izvolijo delavci s tajnim glasovanjem.
Sedanji sestavi sveta zavoda poteče mandat, zato je Lekarna Sevnica pozvala
ustanoviteljico k imenovanju svojega predstavnika v svet zavoda. Komisija je pozvala
politične stranke k predlaganju kandidatov za predstavnika ustanoviteljice v svetu zavoda.
Komisija je prejete predloge obravnavala in predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda
imenuje Vesno Povše iz Sevnice.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave:
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predstavnice ustanoviteljice v svetu zavoda.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnico ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Lekarna Sevnica imenoval Vesno Povše, Drožanjska cesta 57, Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 21
Predlog sklepa o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet je na 11. redni seji, dne 16.12.2015, kot sestavni del proračuna občine sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2016.
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.
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Dodatno je predviden še odkup zemljišča in garaže ob Glasbeni šoli Sevnica, s katerim bi
lastniško zaokrožili območje glasbene šole, ter del zemljišča po katerem v naravi poteka
pločnik na območju platoja v Šmarju. Predvidena je tudi prodaja gozdnega zemljišča ter
sklenitev pogodb o prodaji oziroma menjavi zemljišč zaradi ureditve zemljiškoknjižnega
stanja glede na dejansko uporabo. 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 št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2016.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 22
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Alenka Mirt.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odobritvi razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 2302/1,
2302/3 in 2302/4, vse k.o. 1390 – Vrh, parc. št. 962/23, k.o. 1365 – Breg, parc. št.
1503/30, k.o. 1366 – Ledina, parc. št. 1287/3, k.o. 1371 – Metni Vrh, parc. št. 2322/2, k.o.
1390 – Vrh in parc. št. 2758/11, k.o. 1397 – Tržišče, ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je sprejel predlog razpolaganja s parc. št. 306/1, k.o. 1381 – Boštanj.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 23
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobudo.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovora na vprašanje in pobudo članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 24
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
1. Javna razsvetljava v starem delu Sevnice ne zagotavlja primerne osvetlitve prometnih
površin, zato predlaga dodatno označitev prehoda za pešce pri župnišču.
2. Prebivalci Drožanjske ceste zaznavajo občasen smrad iz Drožanjskega potoka in jih
zanima, kaj je razlog za to.
Zdenka Dernovšek:
1. Zanima jo, zakaj ne gorijo luči javne razsvetljave na brvi Šmarčna – Breg in kdo je
pristojen za popravilo.
2. Predlaga označitev dveh nevarnih odsekov na državni cesti iz Loke proti Radečam
zaradi povečane zdrsnosti vozne površine.
Frančiška Zemljak:
1. Predlaga sanacijo poškodovanih stopnic, ki potekajo na obeh straneh objekta HTC.
2. Sprašuje, v čigavi pristojnosti je sanacija poškodovane škarpe na Planinski cesti.
Danica Božič:
Podala je vprašanja, namenjena Uredniškemu odboru Grajskih novic:
1. Zanima jo, zakaj prispevek Centra za socialno delo Sevnica z informacijami o pomoči
na domu, avgusta leta 2013 ni bil objavljen, bilo pa je prav takrat objavljeno
oglaševanje socialnega podjetja KNOF Pomoč na domu A je to.
2. Zanima jo, če je socialno podjetje KNOF oglaševanje svoje pomoči na domu v
avgustu leta 2013 plačalo.
3. Zanima jo ali je socialno podjetje KNOF plačalo oglaševanje Asistence na domu in
sicer na strani 7, januarja leta 2016.
4. Zanima jo, ali se uredniški odbor zaveda svoje odgovornosti zaradi enostranskih
objav: gre namreč za starejše občane, ki večinoma niso vešči iskanja informacij o
vseh izvajalcih pomoči na domu v občini - pomoč na domu, ki se izvaja pri Centru za
socialno delo Sevnica, se izvaja na podlagi zakonodaje in je med drugim tudi cenejša
za občane.
Gregor Korene:
1. Zanima ga, v kakšni fazi je priprava sprememb kategorizacije lokalnih cest.
2. Sprašuje, ali se je Občina Sevnica vključevala v postopek izgradnje GSMR
oddajnikov na območju občine.
3. Zanima ga, kakšna je predvidena ureditev uvoza v Florjansko ulico po odstranitvi
hiše.
4. Pri organizaciji poštnega prometa opaža povečanje pojavljanja nevarnih psov, zato
predlaga ureditev problema z občinskim odlokom.
Rado Kostrevc:
1. Zanima ga, kakšne kriterije ima Občina Sevnica pri financiranju krajevnih skupnosti in
za ureditve javnih objektov po krajevnih skupnostih.
2. Predlaga ureditev nevarnega cestnega odseka zaradi povečane zdrsnosti na odseku
Križišče – Hinjce, pri odcepu za Kamenico.
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3. Povpraša, kakšna je možnost ureditve odseka ceste od Gaberja do priključka na
državno cesto pri podvozu pod železniško progo, ki je večkrat poplavljen in
neprimerno urejen.
4. Občina pospešeno obnavlja avtobusna postajališča, zato predlaga ostranitev ali
ureditev avtobusnih postajališč ob državni cesti Tržišče – Boštanj.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, ali je Regionalna razvojna agencija Posavje sodelovala pri aktivnostih pri
razpisu za lokalne skupnosti, ki je bil objavljen v mesecu juniju.
2. Predlaga financiranje športnih društev po dvanajstinah tudi v času trajanja
občinskega razpisa.
3. Ker je prehod za pešce iz smeri Vrha proti Osnovni šoli Boštanj v mrtvem kotu,
predlaga umiritev prometa pri rondoju. Jože Udovč predlaga rešitev s pločnikom na
zgornji strni ceste
Ad 25
Razno

Župan:
- povabi na dobrodelni koncert Rotary kluba Sevnica, ki bo 6.3.2016 v Kulturni dvorani
Sevnica,
- 19.3.2016 povabi na ogled oddaje Dobro jutro, za katero bo snemanje potekalo v
Sevnici.

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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