OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2016
Datum: 27.6.2016

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 15.6.2016, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božič Danica, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, 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, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja
Žulič.
ODSOTNA članica občinskega sveta:
Natalija Hostnik.
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
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
Poročevalca:
- Dušan Blatnik, Savaprojekt Krško d.d., k 3. t.d.r.,
- Katja Zgonc, PNZ d.o.o. Ljubljana, k 3. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Boris Blaić – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in snemalec –
Ansat TV, Branka Dernovšek – Vaš kanal.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 15. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 23 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
Župan: Svojo odsotnost je sporočila Natalija Hostnik. Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
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Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu. Pove, da bo pod točko Razno
obrazložil, zakaj prvotno predvidene druge obravnave Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ ni na dnevnem redu seje.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 24 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne
20.4.2016
3. Seznanitev z izdelavo Celostne prometne strategije Občine Sevnica
4. Predlog Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica
5. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica
p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
6. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih
iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
7. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2016
8. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
11. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje občinskega sveta
z dne 20.4.2016
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 14. redne seje občinskega sveta z dne 20.4.2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam. Sprejeti odlok je bil posredovan v objavo v Uradni list Republike Slovenije. V gradivu
so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 14. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne
20.4.2016.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Seznanitev z izdelavo Celostne prometne strategije Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Robert Kaše in Dušan Blatnik, Savaprojekt Krško d.d.:
Izdelava Celostne prometne strategije (v nadaljevanju: CPS) sofinancirata Evropska unija in
Republika Slovenija, izvaja pa se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Dokončana CPS bo pogoj za kandidiranje Občine
Sevnica na razpisih za pridobivanje sredstev sofinanciranja za trajnostne prometne ureditve.
Cilj CPS je vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema, ki zagotavlja kakovostno
dostopnost bivališč, delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometno varnost, zmanjša
onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, povečuje učinkovitost in
zmanjšuje stroške potniškega in tovornega prometa ter izboljšuje privlačnost in kakovost okolja
v urbanih območjih. Sestavni del CPS bo tudi akcijski načrt ukrepov trajnostne mobilnosti.
Občina Sevnica se je oktobra lani prijavila na javni razpis CPS in marca letos je bila z
Ministrstvom za infrastrukturo sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije CPS, s katero se
je ministrstvo zavezalo sofinancirati 85 % upravičenih stroškov. Na javnem razpisu je bilo, kot
pripravljavec CPS za Sevnico, izbrano podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega, s podizvajalcem
podjetjem PNZ d. o. o. iz Ljubljane.
Rok za dokončanje dokumenta in njegovo sprejetje na Občinskem svetu Občine Sevnica je
april 2017, kar je pogoj za kandidiranje Občine Sevnica na razpisih za pridobivanje sredstev
sofinanciranja za trajnostne prometne ureditve.
Območje obravnave CPS je celotno območje Občine Sevnica in mesto Sevnica, ki ima edino
status mestnega naselja, kar je eden od pogojev za izdelavo CPS. Dokument CPS na prvo
mesto v prometu postavlja pešca, nato kolesarja, javne prevoze in šele za tem osebni avto.
Pripravljavec mora upoštevati sedanje in planirane migracijske tokove ter prometne vplive
širšega območja JV Slovenije.
Pričakovanja, vezano na CPS po področjih:
Kolesarji in pešci:
• ureditev kolesarskega in peš prometa (upoštevanje pobude Sava-Krka bike, ureditev
kolesarskih stez ob vseh pomembnejših cestah in ulicah, ki bodo predstavljale
zaključeno celoto in bodo navezane na glavno omrežje, ureditev kolesarske steze, ki
povezuje levi in desni breg Save, ureditev ustreznih pešpoti in navezav),
• postavitev ustrezne infrastrukture ob kolesarskih poteh (izposojevalnice koles, stojala
za kolesa in kolesarnice),
• ureditev območij za pešce,
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•

ureditev varnih peš in kolesarskih dostopov do postaj, postajališč javnega potniškega
prometa, turističnih in rekreativnih ureditev ter izhodiščnih točk za posamezne
znamenitosti.

Cestni promet in parkiranje:
• izboljšanje prometne cestne infrastrukture (novogradnje, rekonstrukcije in
vzdrževanje),
• prometno-tehnična ureditev obstoječih parkirišč,
• upoštevanje obstoječih idejnih izhodišč, študij in projektne dokumentacije za prometne
ureditve na javni prometni infrastrukturi na območju občine,
• upoštevanje predvidenih investicijskih projektov na državni cestni infrastrukturi,
• predvidenje ukrepov zaradi umestitve 3. razvojne osi.
Javni potniški promet:
• razvoj javnega potniškega prometa (uvedba enotne vozovnice vlak/avtobus, prestopna
točka, ureditev mestnega avtobusa),
• izboljšanje in posodobitev železniške infrastrukture,
• ureditev območja železniškega vozlišča v Sevnici (parkirne površine),
• integracija železniške in avtobusne postaje v enoten kompleks.
Dvig trajnostne mobilnosti in kvalitete bivalnega okolja:
• izobraževalne in ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti, informiranje in
ozaveščanje prebivalcev o pomenu, atraktivnosti in prednostih hoje in kolesarjenja, kar
bo vplivalo na spreminjanje potovalnih navad prebivalcev in privlačnost okolja za turiste
in rekreativce,
• uvajanje sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti (enotne vozovnice, spletne
aplikacije),
• prometna ureditev starega mestnega jedra (omejitev hitrosti na 30 km/h na Glavnem
trgu),
• omejitev tovornega prometa skozi mesto Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Tomaž Lisec, župan, Rado Kostrevc, Dušan Blatnik in Roman Perčič.
Povzetek razprave:
Podano je bilo mnenje, da je os Boštanj-Sevnica res zelo pomanjkljiva in da bi morala strategija
dati dodatno težo tudi vsem drugim krajem v občini. Tudi državni prostorski načrti za HE
Boštanj, Arto-Blanca in deloma tudi Krško, že zdaj predvidevajo številne večje in manjše
ureditve, ki pa le počasi napredujejo, sprejet je tudi občinski prostorski načrt. CPS bo poleg
dokumentov, kot sta načrt razvojnih programov države in občine, še en dokument, kjer bodo
naštete potrebe občine in navedeni problemi, ki so ovira pri njihovem doseganju, namesto da
bi imeli konkretne projekte, s katerimi bi lahko lobirali na ministrstvih. Tako je nedorečeno
stanje projektov most Log, obvoznica Sevnica-Boštanj, obvoznica Blanca, cesta Loka – Breg
in nadvoz Šmarje.
Pojasnjeno je bilo, da razpisana sredstva niso namenjena za infrastrukturne projekte, pač pa
za trajnostno mobilnost in pogoj za pristop do sredstev je CPS, ki v prvi fazi ne bo rešil vseh
problemov, lahko pa pospeši njihovo reševanje, saj predstavlja strokovno osnovo za črpanje
finančnih sredstev.
Izraženo je bilo nestrinjanje s samo zasnovo strategije, ki ne obsega celotne občine, izpuščen
je njen del na desnem bregu reke Save – Boštanj in celotna mirenska dolina ter pomislek,
zakaj strategija na prvo mesto postavlja pešca. CPS mora biti izdelana celostno, z
vključenostjo vseh območij občine, še predvsem tistih, kjer se pojavljajo težavna prometna
vozlišča.
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Obrazloženo je bilo, da Boštanj žal ni del mestnega naselja, se pa vse bolj spreminja v mestno
okolje, zato je pomembno, da je v strateškem delu kakovostno obravnavan. Ta seznanitev
(sledile ji bodo še dve predstavitvi in sprejem na občinskem svetu) s CPS je namenjena prav
temu, da se svetniki z njo seznanijo in da se podajo predlogi za njeno oblikovanje. Pomemben
del priprave strategije je sodelovanje in komunikacija z javnostjo, zato so zaželene pobude
občanov, organizacij in družb, organizirane pa bodo tudi javne predstavitve.
Strategija mora biti pripravljena tako, da bo kar najbolj skladna z nacionalnimi cilji ter da bo
občina zato v največji možni meri upravičena do sofinanciranja. V prvem razpisu za urejanje
mestnih naselij bo predvidoma razpisanih 60 milijonov evrov, od tega bi Občina Sevnica rada
pridobila en milijon evrov. To pomeni, da bo strateški dokument pripravljen za celo občino, v
izvedbenem delu pa bo samo mesto Sevnica, ker so takšni razpisni pogoji države.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predloženim dokumentom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z izdelavo Celostne prometne strategije Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
Na občinskem svetu je bila podana pobuda, da bi Občina Sevnica razpisovala občinske
štipendije za deficitarne poklice, z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede
na povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki
pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tista področja izobraževanja, za
katere ni dovolj zanimanja.
Med deficitarne poklice so za štipendiranje v prihodnjem šolskem letu, na podlagi državne
politike štipendiranja, prepoznani naslednji poklici: kamnosek, izdelovalec kovinskih
konstrukcij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, mesar, mizar, zidar,
klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar in
dimnikar.
Občina bo v septembru izvedla razpis in na podlagi tega podelila štipendije dijakom iz občine
Sevnica, in sicer za srednje poklicne ali srednje strokovne izobraževalne smeri. Prejemniki
občinske štipendije po pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki državne štipendije,
namenjene za podporo deficitarnim poklicem. Predlog je, da bi bila višina štipendije 80 EUR
mesečno, za vseh 12 mesecev.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog pravilnika in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Vincenc Knez, Frančiška Zemljak, Rado Kostrevc,
župan, Vlasta Kuzmički, Božidar Beci in Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
V skupni splošni razpravi so bila izražena različna mnenja o samem pravilniku ter podana
naslednja predloga: da bi v pravilnik dodali tudi štipendije za pridobitev akademskih nazivov
ter da bi dodali nagrajevanje štipendistov za doseganje učnih ali športih dosežkov, v višini treh
štipendij. Predloga razpravljavci niso podprli.
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V zaključku razprave so se razpravljavci strinjali, da se vsako leto ob sprejemu proračuna
opredeli število razpisanih štipendij ter da se v prihodnje lahko pravilnik tudi spremeni v svojih
določbah, če se bo takšna potreba izkazala s samim njegovim izvajanjem ali s potrebami iz
okolja.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica
p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
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 občinskemu svetu skupaj s spremembami in dopolnitvami
splošnega akta predloži v obliki uradnega prečiščenega besedila.
V skladu s 128. členom Poslovnika 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.
Uradno prečiščeno besedilo splošnega akta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v elektronski obliki na spletni strani občine.
Na podlagi veljavnih pravnih aktov predlog uradnega prečiščenega besedila splošnega akta
potrdi občinski svet brez razprave.
Komisija za pravne in splošne zadeve je pregledala predlog prečiščenih besedil obeh odlokov
in predlaga njuno potrditev.
Župan: Predlaga potrditev predloga uradnega prečiščenega besedila Odloka o preoblikovanju
Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Komunale
Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskih taksah in drugih
prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine
Sevnica
**Ob 17.02 odide Rado Kostrevc in se ne vrne več.
Župan: Predlaga potrditev predloga uradnega prečiščenega besedila odloka.

6

SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskih taksah in drugih
prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog sklepa o dopolnitvi številka 2 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 in 12. redni seji dne 17.2.2016 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 nepremičnine, 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.
Dodatno je predviden še odkup zemljišča za rastlinsko čistilno napravo Krmelj, menjava
zemljišč na območju nad Bazenom Sevnica in odkup prostora za javne sanitarije pri Tržnici
Sevnica.
Predvidena je tudi prodaja gozdnega zemljišča ter 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. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2016.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Na podlagi veljavne zakonodaje župan predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem
predlog za ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
občine:
1. Parcele so bile odmerjene v okviru parcelacije odseka lokalne ceste št. 372161 Blanca –
Poklek – Selce. Parcele v naravi predstavljajo del travnika ob cesti, ki se drži zasebnega
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zemljišča, cesta pa poteka po zasebnem zemljišču. Omenjeni deli javnega dobra niso v
javni uporabi in jih je smiselno zamenjati s parcelami, ki v naravi predstavljajo del lokalne
ceste.
Vrednost parcel je določena v skladu z namensko rabo (območje stavbnih zemljišč) na
podlagi Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v
Občini Sevnica za leto 2016 ter znaša 6,35 EUR/m2.
Za razpolaganje s parcelami je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.
2. Parcela je bila odmerjena na stroške interesenta za nakup ter v naravi predstavlja
pripadajoče zemljišče k objektu Žigrski Vrh 8a ter skupaj s parcelo št. 659/2 k.o. Žigrski Vrh,
ki je v lasti interesenta, predstavlja zaokroženo celoto. Predmetna parcela ni v javni uporabi
in je prodaja zemljišča možna.
Vrednost parcele je določena v skladu z namensko rabo (območje stavbnih zemljišč) na
podlagi Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v
Občini Sevnica za leto 2016 ter znaša 6,35 EUR/m2.
Za razpolaganje s parcelo je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi javnega dobra.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 668/5 in 688/6,
obe k.o. 1377 – Blanca, in parc. št. 1645/8, k.o. 1373 – Žigrski Vrh, ter odobril predlog
razpolaganja.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Franc Pipan in Frančiška Zemljak.
Povzetek razprave:
Franc Pipan:
1. Pri odgovoru glede vzpostavitve omejitve uporabe prostora za območje Hrastov, kjer
poteka glavna vodovodna cev, meni da navedba, da je v Občini Sevnica omejitev
uporabe prostora določena samo za območje vodnega vira Dolna, ne drži. Predlaga
preverbo te navedbe, ker meni, da je v občini takih območij več, tako naj bi bilo tako
območje tudi območje vodnega vira Podskalica.
2. Zanima ga ime in priimek strokovnjaka, ki je sodeloval pri obrezovanju dreves v Naselju
heroja Maroka.
Frančiška Zemljak:
Opozori na tiskarsko - vsebinske napake pri odgovoru glede postavitve ogledala za Ribnike
ter ponovno sprašuje, kdaj točno (datumsko) se bodo pričela izvajati dela na nadvozu Šmarje.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobudo, s podanima
pripombama.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta, s
pripombama:
Franc Pipan:
1. Pri odgovoru glede vzpostavitve omejitve uporabe prostora za območje Hrastov,
kjer poteka glavna vodovodna cev, meni da navedba, da je v Občini Sevnica
omejitev uporabe prostora določena samo za območje vodnega vira Dolna, ne
drži. Predlaga preverbo te navedbe, ker meni, da je v občini takih območij več,
tako naj bi bilo tako območje tudi območje vodnega vira Podskalica.
2. Zanima ga ime in priimek strokovnjaka, ki je sodeloval pri obrezovanju dreves v
Naselju heroja Maroka.
Frančiška Zemljak:
Opozori na tiskarsko - vsebinske napake pri odgovoru glede postavitve ogledala za
Ribnike ter ponovno sprašuje, kdaj točno (datumsko) se bodo pričela izvajati dela na
nadvozu Šmarje.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
Predlaga, da Občina Sevnica pristopi k pripravi Odloka o vzdrževanju dreves v urbanih
naseljih, predvsem dreves, ki so bila zasajena v spomin na dogodke iz preteklosti.
Tanja Novšak:
1. Ker po izjavah direktorice Knjižnice Sevnica objekt v svoji bližini nima stojala za
parkiranje koles, predlaga njegovo postavitev.
2. Predlaga ureditev območje hiše Morina na Cesti na grad.
Zdenka Dernovšek:
1. Opozori na neprimernost sprehajanja psov na sevniškem pokopališču in predlaga, da
JP Komunala d.o.o. Sevnica o tem obvesti obiskovalce pokopališča.
2. Zaradi povečanega števila vlomov v avtomobile na pokopališču predlaga, da Občina
Sevnica opozori pristojne organe na ta problem.
Vincenc Knez:
10.6.2016 je bilo na vaji enot civilne zaščite opaženo, da v vseh razmerah v Savo ni možno
splaviti reševalnega čolna, zato predlaga, da se pristojne opozori na to problematiko.
Jože Udovč:
Predlaga ureditev pristana na boštanjski strani reke Save.
Janez Kukec:
1. Predlaga postavitev odbojne ograje pri hiši Mesojedec na Spodnjih Vodalah.
2. Meni, da je vzdrževalca državne ceste potrebno opozoriti na poškodovano cesto od
Kaplje vasi do Tržišča in predlaga sanacijo vozišča.
Rado Kostevc (podana pisna pobuda, celotna pobuda je priloga zapisnika):
Poda pobudo za obravnavo problematike o neodtujljivi pravici do vode in vodnih virov za
vsakogar in za podporo vpisu te pravice v Ustavo Republike Slovenije.
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Ad 11
Razno
Župan:
- pojasni, da druge obravnave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ ni bilo na dnevnem redu seje zato, ker Zavod
za varstvo kulturne dediščine ni izdalo soglasje za območje cerkve, ki je kar obsežno.
Če bi Občina Sevnica v času poletnih počitnic z zavodom našla skupni jezik o tej
zadevi, je svetnikom predlagal, da bi drugo obravnavo odloka opravili kar s
korespondenčno sejo, saj je bilo vse pojasnjeno in dorečeno že pri prvi obravnavi
odloka;
- povabi na trški glasbeni večer v starem mestnem jedru z nastopom Glasbene šole
Sevnica in dalmatinske klape, ki bo 17.6. ob 19. uri,
- prisotnim čestita ob Dnevu državnosti in vas vabim na koncert Godbe Sevnica ob
Dnevu državnosti, ki bo 24.6. ob 19. uri na Gradu Sevnica. Istega dne bo ob 15. uri na
parkirišču pri Ljubljanski banki zaključni nastop Glasbene šole Sevnica.

Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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