OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2016
Datum: 1.4.2016

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 23.3.2016, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Natalija Hostnik, Dane
Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica
Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc
Pipan, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja Žulič.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Poročevalci:
- Mojca Dolar, načelnica Upravne enote Sevnica, k 3. t.d.r.
- mag. Ana Zidar Prah, Upravna enota Sevnica, k 3. t.d.r.
- mag. Marjetka Lipec, Upravna enota Sevnica, k 3. t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 4. in 5. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Branka Dernovšek, Vaš kanal, Boris Blaič – Dolenjski list,
Katarina Prelesnik in snemalec – Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 13. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. redne seje
Alenka Mirt: Ob začetku seje je bilo prisotnih 23 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.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne
17.2.2016
3. Poročilo o delu Upravne enote Sevnica
4. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015
5. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016
6. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015
7. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva člana Nadzornega odbora
Občine Sevnica zaradi odstopa
8. Predlog sklepa o imenovanju novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica
9. Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov Sveta Območne
izpostave Sevnica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
10. Predlog sklepa o predlogu kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za
območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov
11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
13. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje občinskega sveta
z dne 17.2.2016
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Rado Kostrevc, Gregor Korene, Alenka Mirt,
Janez Šerjak, Ivan Orešnik in Janez Kukec.
Povzetek razprave:
Svetnik Tomaž Lisec predlaga razveljavitev Odlokov o prenehanju veljavnosti Popravkov
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, da bi lahko zasebni investitor na
podlagi njihove veljavnosti pridobil gradbeno dovoljenje. Pojasnjeno je bilo, da so bili odloki
že objavljeni in da preklic ni mogoč. Ravno tako sprejem sklepa k prejšnjemu zapisniku ni
mogoč, saj je zapisnik verodostojen dokument prejšnje seje. Župan predlaga, da se predlog
svetnika zapiše kot pobuda pri točki dnevnega reda Vprašanja in pobude članov občinskega
sveta.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 12. redne seje občinskega sveta z dne 17.2.2016.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Alenka Mirt:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam. Sprejeti akti so bili posredovani v objavo v Uradni list RS. V gradivu so predloženi
odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 12. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne
17.2.2016.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o delu Upravne enote Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan; Mojca Dolar, načelnica Upravne enote Sevnica ter
mag. Ana Zidar Prah in mag. Marjetka Lipec, uslužbenki Upravne enote Sevnica:
Upravna enota Sevnica za območje sevniške občine in 10 naselij v občini Škocjan izvaja
upravne naloge na podlagi državnih pristojnosti. V preteklih razpravah je bila s strani članov
občinskega sveta podana pobuda po seznanitvi tudi z aktualnimi vsebinami dela institucij,
katerih ustanoviteljica sicer ni lokalna skupnost, se pa njihovo delo prav tako neposredno
povezuje in pomembno vpliva na občane.
Predstavljene so bile pristojnosti upravne enote, ki opravlja zadeve s svojega delovnega
področja pod strokovnim vodstvom ministrstev, na katerih delovno področje sodijo
posamezne zadeve. Svetniki so bili seznanjeni z načinom in vsebinami dela po delovnih
področjih, pri katerem sevniška upravna enota ne beleži zaostankov.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Šerjak, Ana Zidar Prah, Janez Kukec, Mojca Dolar, župan in
Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Razprava se je dotaknila postopkov, vezanih na vozila, ki bi morala biti odjavljena in kjer
lastniki ne vrnejo registrskih tablic ter nezadovoljstva zaradi ukinitev matičnih uradov.
Pojasnjeno je bilo, da so se ljudje že navadili na ukinitev matičnih uradov, da pa če je
potrebno, pride upravna enota tudi na dom opraviti storitev, predvsem na domove
upokojencev. Upravna enota sodeluje z raznimi organi, ki so del 15. ministrstev, zato je bilo
zastavljeno vprašanje, ali kot upravna enota zagotavlja enotno obravnavo in izvedbo
upravnega postopka, ne glede na to, kdo postopek izvaja. Zagotovljeno je bilo, da je
zagotovljena enaka obravnava, saj se pri odločanju upošteva zakonodaja, seveda pa mora
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biti vsaka vloga popolna, ker to določajo materialni predpisi. Ker na spletni strani ni nabora
nasvetov za neuke stranke, je bila podana pobuda, da se to naredi. Pojasnjeno je bilo, da
spletni portal ureja resorno ministrstvo, da pa je na portalu možno podajati tudi predlogu za
izboljšave, da bi bil portal uporaben za vse. Ima pa Upravna enota Sevnica tudi svojo spletno
stran, kjer je več konkretnih informacij o njihovih delovnih področjih.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Upravne enote Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica:
Stabilnosti in uspešnosti poslovanja podjetju potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi
cilji in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih
gospodarskih javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, pogrebna služba in urejanje javnih površin. Navedenim se je v minulem letu
z odlokom občinskega sveta pridružila še izbirna gospodarska javna služba, upravljanje in
vzdrževanje občinskih cest. Delež storitev Komunala d.o.o. Sevnica opravlja tudi na trgu, s
čimer vlaga v investicije za zviševanje konkurenčnosti in razvoja podjetja. Novosti dela
Komunale d.o.o. Sevnica je še upravljanje kogeneracijske kurilnice v Osnovni šoli Sava
Kladnika Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Jože Udovč, Vincenc Knez, Danica Kramžar in Mitja
Udovč.
Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, kakšen je odnos med Komunalo d.o.o. Sevnica in Osnovno
šolo Sava Kladnika Sevnica v zvezi upravljanja kotlovnice, saj šola plačuje strošek plina za
ogrevanje, prihodek od prodaje električne energije pa je prihodek Komunale d.o.o. Sevnica.
Člani sveta šole so na svoji zadnji seji ugotavljali, da šola sedaj porabi več denarja za
ogrevanje kot so ga pred energetsko sanacijo in če se bo to nadaljevalo, bo potrebno vrniti
evropska sredstva. Pojasnjeno je bilo, da se je ob podpisu pogodbe spregledal prenos
stroška ogrevanja na upravljavca kogeneracijske naprave, kar je bil razlog, da je tekom
lanskega leta stroške ogrevanja plačevala šola, kar se je konec leta uskladilo. Z letošnjim
letom so stroški usklajeni.
Na vprašanje ali Komunala Sevnica zaračunava tudi deževnico in ali je to obvezno za celo
države oziroma ali to počne le Občina Celje, je direktor podjetja pojasnil, da je plačevanje
tega stroška uvedlo kar nekaj občin. Velja Uredba o metodologiji za oblikovanju cen javnih
storitev, ki določa, da je potrebno oblikovati ceno za odvajanje odpadnih padavinskih voda.
Postopek za določitev te cene je zahteven, potrebno je obravnavati vsak objekt individualno,
glede na velikost streh, podatkov o zgrajenih ponikovalnic. Tudi izračun tega dela bo v
prihodnosti naloga Komunale d.o.o. Sevnica.
Podan je bil predlog, da se Komunala d.o.o. Sevnica glede na dejavnosti, ki ji izvaja,
predvsem na področju vzdrževanja cest in javnih površin, poveže s Centrom za socialno delo
Sevnica in da se iščejo možnosti za opravljanje družbeno koristnega dela prekrškarjev s
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področja cestno prometnih prekrškov ter storilcev kaznivih dejanj, ki dobijo obveznost
opravljanja določenega števila ur družbeno koristnega dela.
Glede ocene višine zaračunanih komunalnih storitev v gospodinjstvu na primerljivo okolje je
pojasnjeno, da obstajajo izračuni in primerjave cen med Sevnico, Radečami, Krškim, in
Brežicami. Največje razlike izhajajo iz omrežnine, saj določene občine preko subvencij
znižajo ceno, druge celoten strošek omrežnine zaračunajo uporabniku.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja določa, da mora izvajalec javnih služb vsako leto pripraviti nove
elaborate in jih posredovati na občino in v primeru odstopanja več kot 10 % od prejšnjega
leta jih posredovati v potrditev tudi občinskemu svetu. V letošnjem letu se bistvenih
sprememb ne pričakuje. S 1.1.2016 je začela veljati nova uredba glede obdelave odpadkov
in samega odlaganja preostankov odpadkov. Glede na težave s CeROD-om glede
zagotavljanja infrastrukture in glede na dejstvo, da je Komunala po odloku zadolžena za
obdelovanje odpadkov, bo Komunala izvedla razpis za izbiro izvajalca in upa, da bodo te
cene takšne, da to ne bo povzročalo bistvenih sprememb cen. Bistveno pri vsem tem je
omrežnina, infrastruktura, ki je potrebna za življenje, in skozi subvencije in druge ukrepe se
bo skušalo z občino doseči primerno ceno. Pri padavinskih vodah so bistvene količine
padavin posameznega območja, ki se pridobijo s strani ARSO, kvadrature streh ter podatka,
kako so urejene padavinske vode, ali s ponikovalnico, zbiralnikom ali so slednje speljane v
kanalizacijo.
Podana je bila pohvala, da je letno poročilo izredno natančno in pregledno pripravljeno ter
pohvala ob pridobitvi certifikata, ki ga izdaja bonitetna hiša Bisnode.
Izpostavljena je bila dilema, da kljub že izvedenemu pregledu revizorjev, saj je infrastruktura,
ki jo ima podjetje v upravljanju upoštevana pri bilančnih postavkah - izvenbilančno, garancije,
ki jih je podjetje izdalo pa niso, a so kljub vsemu potencialne obveznosti. Pojasnjeno je bilo,
da se infrastruktura vodi izvenbilančno, zato je javno podjetje majhno podjetje, garancije pa
so bile izdane občini za investicije, ki so jih prejeli na javnih razpisih, in ko se ob koncu
gradnje zahteva garancija za odpravo napak v garancijski dobi. Navedeno bodo v podjetju
kljub vsemu preverili.
Župan: Predlaga sprejem predloženega poročila in sklepa o razporeditvi dobičku podjetja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP :
Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica, v višini 94.711,81 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega dobička
iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čistega dobička iz leta 2015 v višini
51.374,31 EUR, razporedi:
- preneseni čisti dobiček iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čisti
dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,16 EUR se nameni za povečanje osnovnega
kapitala družbe (povečanje premoženja družbe),
- čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,15 pa se razporedi v druge rezerve.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica:
Povzeto po gradivu, je direktor podal obrazložitve o izvajanju javnih služb, ki jih izvajajo v
okviru gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo; zbiranje, prevoz in obdelava
komunalnih odpadkov; odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
pogrebne storitve; urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v
najem; urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje lokalnih cest. Poleg merljivih ciljev
gospodarskih javnih služb, bo podjetje pri poslovanju v letu 2016 še naprej sledilo težnji
pridobivanja in realizacije večjih razširitvenih ter manjših obnovitvenih investicij s področja
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki ter investicijskega
vzdrževanja lokalnih cest.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in župan.
Povzetek razprave:
Podan je bi predlog, da se naj skrbno čistijo kanalizacijski jaški, da se pravočasno prepreči
škoda, katero bi lahko povzročili zamašeni jaški, kot se je to dogajalo v preteklosti.
Župan: Predlaga sprejem poslovnega poročila podjetja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2016.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev so podali župan, direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn, vodja
Oddelka za finance; Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun; Božidar Beci,
predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo; Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Proračunsko leto je teklo skladno z načrtovanim, kar je rezultat načrtovanja proračuna na
podlagi realnih dejstev o višini in stabilnosti prihodkov. Izvajanje vseh zakonskih nalog je
teklo odgovorno in usklajeno, Občina Sevnica pa je bila do vseh proračunskih uporabnikov in
poslovnih partnerjev odgovoren partner. Z izjemo telovadnice v Šentjanžu, katere gradnja in
oprema se bo z nekaj zamika zaključila letos, so bili uspešno izvedeni vsi projekti, od
energetskih sanacij šol do komunalnega in infrastrukturnega urejanja
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, direktor občinske uprave, mag. Vlasta Marn.
Povzetek razprave:
Izpostavljena je bila evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev, ki so v
domeni župana in obsega cca 2.100.000 EUR, kar je dobrih 15% proračuna. Izraženo je bilo
nestrinjanje, da so že takoj od začetka leta sklepi o prerazporeditvah v velikih zneskih, če se
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s 1.1. prične s polno kvoto sredstev. Izpostavljene se bile obrazložitve, zakaj so enake pri
»iz« in »na« ter njihova konkretna obrazložitev.
Pojasnjeno je bilo, da se sklepi o prerazporeditvi izdajajo na podlagi odloka o proračunu,
izvajajo se lahko med oddelki, znotraj podprogramov, tako da omejitev ni. Prerazporeditev v
začetku leta so zelo nizke, veliki zneski prerazporeditev pa izhajajo iz investicijskih kontov.
Poudarjeno je bilo, da je bilo leta 2015 začasno financiranje, proračun je bil sprejet v
februarju, kar je razlog, da so se sklepi izdajali tudi že 1.1., pa čeprav za minimalne zneske,
saj z začasnim financiranjem sredstva niso bila predvidena v dovolj visoki višini, v rednem
proračunu, ki je pričel veljati po sprejetju, pa je bilo sredstev dovolj.
Župan: Predlaga sprejem zaključnega računa proračuna.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 13 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva člana Nadzornega odbora
Občine Sevnica zaradi odstopa
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Rok Vodenik je dne 9.2.2016 podal pisno odstopno izjavo kot član nadzornega odbora.
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 seznanila z odstopno izjavo in
predlaga občinskemu svetu, da sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju članstva Roka
Vodenika v Nadzornem odboru Občine Sevnica zaradi odstopa.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva Roka Vodenika,
stanujočega na naslovu Pijavice 10, Tržišče v Nadzornem odboru Občine Sevnica
zaradi odstopa.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog sklepa o imenovanju novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
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Da bo lahko nadzorni odbor v polni sestavi nemoteno opravljal svoje delo, je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala k predlaganju novega člana Nadzornega
odbora Občine Sevnica in sicer samo Listo Janeza Šerjaka za občino Sevnica, ki je Roka
Vodenika tudi predlagala v nadzorni odbor. Lista je podala predlog kandidata in sicer Dejana
Hočevarja iz Krmelja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za
novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica imenuje predlaganega kandidata.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predlaganega kandidata.
SKLEP:
Občinski svet je za novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica imenoval Dejana
Hočevarja, Krmelj 24 c, Krmelj.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov Sveta Območne
izpostave Sevnica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Občina Sevnica je prejela poziv za oblikovanje predloga za imenovanje članov sveta.
Predlog s petimi člani posreduje lokalna skupnost, imenuje pa jih direktor Javnega sklada
Republike Slovenije. Mandatna komisija je pozvala kulturna društva ter Zvezo kulturnih
društev Sevnica k oddaji predlogov in prejela osem predlogov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da v
Svet Območne izpostave Sevnica JSKD predlaga Jožeta Novaka iz Boštanja, Gordano
Dobriha iz Kladja pri Krmelju, Slavico Ivačič iz Studenca, Zorana Cvarja iz Loke pri Zidanem
Mostu in Janeza Podlesnika iz Zabukovja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o predlogu kandidatov za imenovanje članov Sveta
Območne izpostave Sevnica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti in sicer:
- Jožeta Novaka, Boštanj 58, Boštanj,
- Gordano Dobriha, Kladje pri Krmelju 1, Šentjanž,
- Slavico Ivačič, Studenec 38 a, Studenec,
- Zorana Cvarja, Loka pri Zidanem Mostu 27, Loka pri Zidanem Mostu,
- Janeza Podlesnika, Podgorje 17 b, Zabukovje.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 10
Predlog sklepa o predlogu kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za
območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Ministrstvo za notranje zadeve je pozivalo vse občine v Republiki Sloveniji k podaji predlogov
za imenovanje predstavnikov javnosti v senate za reševanje pritožb zoper delo policistov.
Pritožba je nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih
nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Število
predstavnikov posamezne lokalne skupnosti se določi s pozivom ministrstva lokalnim
skupnostim. Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev in sicer ima
lokalna skupnost do 20.000 prebivalcev enega kandidata za predstavnika javnosti v Senatu
za reševanje pritožb, se pravi tudi Občina Sevnica.
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prispel en predlog in sicer
stranke SMC za Franca Pavlina iz Blance.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da kot
kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za območje Občine Sevnica v Senat za
reševanje pritožb zoper delo policistov predlaga Franca Pavlina.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o predlogu kandidata.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o predlogu kandidata za imenovanje predstavnika
javnosti za območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov
in sicer Franca Pavlina, Blanca 93, Blanca.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobudo.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovora na vprašanje in pobudo članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

9

Ad 12
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tomaž Lisec:
Predlaga razveljavitev Odlokov o prenehanju veljavnosti Popravkov Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica, da bi lahko zasebni investitor na podlagi njihove
veljavnosti pridobil gradbeno dovoljenje.
Franc Pipan:
Predlaga ureditev ceste od Petrola do pokopališča v Sevnici, ki predstavlja glavni dostop do
pokopališča in je v slabem stanju.
Natalija Hostnik:
Predlaga povečanje možnosti dobave lokalno dobavljene hrane (več kot 20 %) za javne
zavode, ki so zadovoljni z možnostjo dobave domače hrane.
Frančiška Zemljak:
1. Vpraša, ali se izvajajo kakšne aktivnosti v zvezi z ureditvijo stadiona v Sevnici.
2. Zanima jo, kdaj se bo pričela rekonstrukcija nadvoza v Šmarju.
Ivan Orešnik:
Zanima ga, če je kaj novega v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž – Glino.
Gregor Korene:
Glede na to, da industrijska cona na Blanci ne privablja investitorjev, predlaga spremembo
občinskega podrobnega prostorskega načrta za druge namene oziroma stanovanjsko
gradnjo. Zanima ga, ali je možna neposredna prodaja in lastniška struktura zemljišč.
Vincenc Sitar:
Predlaga bolj intenzivno čiščenje muld in prepustov v spomladanskem času, saj so polni
nanosov iz zimskega obdobja.
Janez Kukec:
1. Povpraša, v kakšni fazi je projekt obnove mostu na cesti Tržišče - Vodale in usada na
cesti Jeperjek - Telče.
2. Predlaga čiščenje parkirišč ob državni cesti na relaciji Zapuže - Jelovec, s strani
pristojnega upravljavca.
Vanja Žulič:
1. Zanima jo, ali se bo začelo urejanje ceste skozi Trnovec, ki je v slabem stanju.
2. Predlaga sanacijo plazu na Marofu, ki se je ponovno aktiviral in zmanjšuje širino
vozišča.

Ad 13
Razno
Župan:
- pove, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 20. aprila 2016,
- povabi na otvoritev novega centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Sevnica,
ki bo 7. aprila 2016,
- vošči prijetne velikonočne praznike.
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Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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