OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2016
Datum: 11.11.2016

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 26.10.2016, 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, Natalija Hostnik, 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, Frančiška Zemljak, Vanja
Žulič.
OPRAVIČENO ODSOTNI član občinskega sveta:
Jože Udovč
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- 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
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Poročevalca:
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 3. t.d.r.
- Polona Sirk, JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 3. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 17. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje
Alenka Mirt: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 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. Na klop sta bila dana predloga sklepov
k 3. točki dnevnega reda – Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica, ki sta izvleček
iz elaboratov in se bosta v tej obliki tudi objavila v Uradnem listu RS.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne 21. 9.
2016
3. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica
1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – oskrba s pitno vodo
2. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
3. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
4. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – ravnanje z odpadki
4. a) Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – prva
obravnava
b) Predlog Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
5. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2017
6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2016
7. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta
z dne 21.9.2016
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
*Pride Vanja Žulič (prisotnih 22 svetnikov).
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne 21.9.2016.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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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 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 16. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne
21.9.2016.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

1.
2.
3.
4.

Ad 3
Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica
Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
Občini Sevnica – oskrba s pitno vodo
Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
Občini Sevnica – ravnanje z odpadki

v
v
v
v

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan; Mitja Udovč, direktor JP Komunala
d.o.o. Sevnica; Vanja Žulič, po pooblastilu predsednika Odbora za okolje in prostor:
Cene komunalnih storitev je potrebno zaradi določil državne zakonodaje vsako leto uskladiti
na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za vse obvezne gospodarske javne službe: oskrbo s
pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne
vode in ravnanje z odpadki. Izhodišča za pripravo vsakoletne korekcije cen temeljijo na
računovodskih izkazih letnega poročila za preteklo leto in poslovnega načrta za tekoče leto,
osnovno izhodišče pa je čim manjše poseganje v cene storitev, ob upoštevanju zahtev
zakonodaje. Del končne cene za uporabnika je preko subvencij krit iz občinskega proračuna.
Odbor za okolje in prostor je sprejel stališči glede potrditve elaboratov in cen ter zaračunanih
cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja
komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 23 svetnikov).
*Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 24 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Tanja Novšak, Mitja Udovč in Danica Kramžar.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o višini omrežnine in ceni same vode, brez ostalih postavk. Pojasnjeno je
bilo, da je omrežnina strošek amortizacije infrastrukture, v občini Sevnica pa omrežnino pri
pitni vodi v višini 50 % subvencionira občinski proračun (v gospodinjstvih in izvajalcih
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nepridobitnih dejavnosti). Zastavljeno je bilo še vprašanje, koliko se bo sprememba cene
posamezne javne službe odražala na višini zneska na položnici za komunalne storitve.
Direktor podjetja je odgovoril, da bo sprememba zneska odvisna od tega, kaj posameznik
plačuje javnemu podjetju. Zaradi stopenj subvencije cen posameznih gospodarskih javnih
služb, ki jih subvencionira občinski proračun, se z uskladitvijo cen komunalnih storitev cene v
gospodinjstvih in nepridobitnih dejavnostih bistveno ne bodo spremenile, se pa bodo pri
ravnanju z odpadki zmanjšale za 0,30 centov na posameznika.
Župan: Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP 1:
Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo,
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode
ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, s tem da se:
- v Elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica
– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode upošteva vrednost 0,3063
EUR/m³ ,
- v Elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica
– ravnanje z odpadki upošteva vrednost 0,1314 EUR/kg.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter
ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
a) Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica –
prva obravnava
b) Predlog Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt in Vanja Žulič, po pooblastilu predsednika
Odbora za okolje in prostor:
JP Komunala d.o.o. Sevnica je podalo predlog po doregistraciji dejavnosti, ki se nanaša na
druge dejavnosti komunalnega značaja, potrdil jo je že nadzorni svet podjetja.
Besedilo predloga odloka se v bistvenem - osnovnem delu ne spreminja, dodane so le nove
dejavnosti, drugih sprememb predlog odloka ne vsebuje. Spremembo dejavnosti je potrebno
uskladiti tudi v statutu javnega podjetja.
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in njihov statut se v določenih
členih ponavljata in dopolnjujeta, oba pa sprejme Občinski svet Občine Sevnica, zato bi bilo
smiselno oba akta združiti v enega, poenotiti besedilo, s čimer bi preprečili nepotrebne
spremembe obeh aktov ali celo njuno neusklajenost.
Odbor za okolje in prostor predlaga strokovnim službam, da pripravijo nov odlok o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, ki bo vseboval tako določila odloka in statuta
javnega podjetja in ju pošlje v obravnavo ponovno na pristojno delovno telo, nadzornemu svetu
javnega podjetja ter občinskemu svetu. Razmisliti je potrebno tudi o delitvi pristojnosti med
ustanoviteljem in nadzornim svetom javnega podjetja ter pogojih za imenovanje direktorja.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o pripravi novega odloka o ustanovitvi javnega podjetja.
SKLEP:
Občinski svet predlaga strokovnim službam, da pripravijo nov odlok o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, ki bo vseboval tako določila odloka in
statuta javnega podjetja in ju pošlje v ponovno obravnavo pristojnemu delovnemu
telesu, nadzornemu svetu javnega podjetja ter občinskemu svetu.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev, ki je vsebovala glavna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter
tehnično obrazložitev priprav, so podali župan, direktor občinske uprave in mag. Vlasta Marn.
Poleg obveznih zakonskih nalog je za razvoj in napredek ključna investicijska naravnanost.
Investicijski del predlaganega dokumenta glede na preteklo leto zmanjšuje investicije na
področju šolstva, povečuje pa investicije na področju komunalne infrastrukture.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, Tomaž Lisec, župan, Vincenc Knez, Franc Pipan,
Hermina Šantej, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Irena Dobnik, Majda Jazbec, Božidar Groboljšek,
Božidar Beci, Rado Kostrevc, Danica Božič, Janoš Janc, Janez Kukec in Vanja Žulič.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani sledeči predlogi in pripombe svetnikov, ki naj bi se v okviru možnosti
upoštevali pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017:
- pričeti aktivnosti za izgradnjo kulturnega doma v Sevnica,
- pričeti s sanacijo zgradbe Osnovne šole Ane Gale,
- pospešiti je potrebno izgradnjo atletskega stadiona,
- celovito je potrebno urediti prostor pri železniški postaji v Sevnici,
- opozorjeno je bilo na razpadajoče depandanse na Lisci,
- pospešiti potrebne aktivnosti za protipoplavno varnost v Šmarju,
- opredeliti dinamiko in način financiranja izgradnje parkirne hiše pri Zdravstvenem domu
Sevnica,
- več sredstev je potrebno nameniti za področje kulture in športa, predvsem glavnim
nosilcem (npr: Športni zvezi Sevnica, da se lahko prijavi na razpis),
- pojasniti razloge za visok znesek za projektno dokumentacijo za atletski stadion,
- v Načrt razvojnih programov umestiti most na Logu do 2020,
- v Boštanju naj se reši prostorska problematika izvajanja predšolske in šolske vzgoje,
- pojasniti višino planiranih sredstev za nakup računalnikov in licenčnih programov za
občinsko upravo,
- kje bodo nove sanitarije pri tržnici, ribja tržnica in njihova vrednost,
- pojasniti razloge za visoko planirana sredstva za kolesarnice,
- preveč sredstev se namenja javni razsvetljavi,
- pojasniti razloge za višanje sredstev pri proračunskem uporabniku Splošna služba,
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urediti parkirni režim pri Osnovni šoli Boštanj,
nadaljevati izgradnjo pločnikov na manjkajočih odsekih v Dolenjem Boštanju na cesti
G1-5,
v proračun uvrstiti sanacijo plazu na cesti Boštanj – Jablanica,
pripraviti analizo porabe proračunskih sredstev v zadnjih štirih letih za posameznega
prebivalca v posamezni krajevni skupnosti,
pojasniti porabo sredstev za vzdrževanje gozdnih poti,
natančno opredeliti aktivnosti in investicije na Lisci v prihodnjem letu,
urediti neskladnost pri planiranih sredstvih za kulturo po posameznih krajevnih
skupnostih, saj so planirana nesorazmerno glede na število delujočih društev,
podan je bil predlog, da se naj arhiv Občine Sevnica preseli v prostore Vrtnarjeve vile
ob Gradu Sevnica, ker predlagatelj meni, da je vila prazna,
navesti podatek o predvideni višini proračunskih sredstev v letu 2017, namenjenih
novim projektom,
opraviti analizo ali so na območju občine še kakšna gospodinjstva brez elektrike,
več sredstev nameniti za avtobusne postaje in javno razsvetljavo na Bregu,
izgraditi pločnike in sanirati cesto od Loke do Brega,
v Loki pri Zidanem Mostu adaptirati stavbe, v lasti Občine Sevnica (kulturni dom, Clann,
gasilski dom, telovadnica, knjižnica naj se preuredi v stanovanje),
odkupiti sušilnico in graščino ob cesti v Loki pri Zidanem Mostu,
zagotoviti ustrezno vodooskbo iz vodovoda Jelša in Radež,
urediti javno razsvetljavo v centru Loke pri Zidanem Mostu od sadjarstva do križišča,
sanirati lokalno cesto Loka – Žirovnica – Zavrate,
preplastiti cesto od rudskega mostu do Razborja,
sanirati cesto Črni potok – Križ,
pristopiti k reševanju problematike pomanjkanja parkirnih mest v starem mestnem jedru
Sevnice,
urediti javno razsvetljavo za naselje Pod Vrtačo in do železniškega prehoda,
v Načrt razvojnih programov za leto 2018 umestiti ureditev okolice Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž,
pojasniti na kateri postavki in kontu so sredstva za preplastitev igrišča v Krmelju in
asfaltacijo dovozne poti šoli,
nadaljuje se naj aktivnosti za nadaljnje urejanje športnega parka v Krmelju,
pripraviti strategijo za graščino v Krmelju (stanovanjska problematika),
pojasniti ključ delitve stanovanjskih sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje,
sanirati zidani most na relaciji Krmelj – Gabrijele,
sanirati lokalno cesto od Lekarne pod Svetim Rokom na Drožanjski cesti do mostu na
odseku za Žabjek,
pripraviti spisek prioritet za porabo sredstev za naravne nesreče,
pojasniti nadaljnje aktivnosti v športnem parku v Krmelju – odvodnjavanje in širše,
zastavljeno je bilo vprašanje ali je se načrtuje rušitev hiše pri zdravstveni postaji v
Krmelju,
predlagana je izgradnja pločnikov v Rovišču,
sanirati cesto čez vas Ponikve ter razširiti cesto Zavratec-Hubajnica,
urediti spodnji del Tržišča, jedro Tržišča ter povezati kanalizacijo v čistilno napravo pri
osnovni šoli,
sanirati udrtine na lokalni cesti Telče Slančji vrh ter cesto Slančji Vrh – Krsinji vrh,
pojasniti, ali obstaja ocena stanja občinski cest in prioritet za sanacijo s strani
strokovnih služb,
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pojasniti, ali je ob planirani ureditvi lokalne ceste Poklek – Podvrh predvidena tudi
sanacija ceste skozi Trnovec,
pojasniti, kdaj bo dokončana sanacija ceste v Lončarjevem Dolu.

Župan: Predlaga sprejem predloga proračuna za leto 2017, s podanimi predlogi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2017 z naslednjimi
predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2017:
- pričeti aktivnosti za izgradnjo kulturnega doma v Sevnica,
- pričeti s sanacijo zgradbe Osnovne šole Ane Gale,
- pospešiti je potrebno izgradnjo atletskega stadiona,
- celovito je potrebno urediti prostor pri železniški postaji v Sevnici,
- opozorjeno je bilo na razpadajoče depandanse na Lisci,
- pospešiti potrebne aktivnosti za protipoplavno varnost v Šmarju,
- opredeliti dinamiko in način financiranja izgradnje parkirne hiše pri
Zdravstvenem domu Sevnica,
- več sredstev je potrebno nameniti za področje kulture in športa, predvsem
glavnim nosilcem (npr: Športni zvezi Sevnica, da se lahko prijavi na razpis),
- pojasniti razloge za visok znesek za projektno dokumentacijo za atletski
stadion,
- v Načrt razvojnih programov umestiti most na Logu do 2020,
- v Boštanju naj se reši prostorska problematika izvajanja predšolske in šolske
vzgoje,
- pojasniti višino planiranih sredstev za nakup računalnikov in licenčnih
programov za občinsko upravo,
- kje bodo nove sanitarije pri tržnici, ribja tržnica in njihova vrednost,
- pojasniti razloge za visoko planirana sredstva za kolesarnice,
- preveč sredstev se namenja javni razsvetljavi,
- pojasniti razloge za višanje sredstev pri proračunskem uporabniku Splošna
služba,
- urediti parkirni režim pri Osnovni šoli Boštanj,
- nadaljevati izgradnjo pločnikov na manjkajočih odsekih v Dolenjem Boštanju
na cesti G1-5,
- v proračun uvrstiti sanacijo plazu na cesti Boštanj – Jablanica,
- pripraviti analizo porabe proračunskih sredstev v zadnjih štirih letih za
posameznega prebivalca v posamezni krajevni skupnosti,
- pojasniti porabo sredstev za vzdrževanje gozdnih poti,
- natančno opredeliti aktivnosti in investicije na Lisci v prihodnjem letu,
- urediti neskladnost pri planiranih sredstvih za kulturo po posameznih krajevnih
skupnostih, saj so planirana nesorazmerno glede na število delujočih društev,
- podan je bil predlog, da se naj arhiv Občine Sevnica preseli v prostore Vrtnarjeve
vile ob Gradu Sevnica, ker predlagatelj meni, da je vila prazna,
- navesti podatek o predvideni višini proračunskih sredstev v letu 2017,
namenjenih novim projektom,
- opraviti analizo ali so na območju občine še kakšna gospodinjstva brez
elektrike,
- več sredstev nameniti za avtobusne postaje in javno razsvetljavo na Bregu,
- izgraditi pločnike in sanirati cesto od Loke do Brega,
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v Loki pri Zidanem Mostu adaptirati stavbe, v lasti Občine Sevnica (kulturni dom,
Clann, gasilski dom, telovadnica, knjižnica naj se preuredi v stanovanje),
odkupiti sušilnico in graščino ob cesti v Loki pri Zidanem Mostu,
zagotoviti ustrezno vodooskbo iz vodovoda Jelša in Radež,
urediti javno razsvetljavo v centru Loke pri Zidanem Mostu od sadjarstva do
križišča,
sanirati lokalno cesto Loka – Žirovnica – Zavrate,
preplastiti cesto od rudskega mostu do Razborja,
sanirati cesto Črni potok – Križ,
pristopiti k reševanju problematike pomanjkanja parkirnih mest v starem
mestnem jedru Sevnice,
urediti javno razsvetljavo za naselje Pod Vrtačo in do železniškega prehoda,
v Načrt razvojnih programov za leto 2018 umestiti ureditev okolice Osnovne šole
Milana Majcna Šentjanž,
pojasniti na kateri postavki in kontu so sredstva za preplastitev igrišča v Krmelju
in asfaltacijo dovozne poti šoli,
nadaljuje se naj aktivnosti za nadaljnje urejanje športnega parka v Krmelju,
pripraviti strategijo za graščino v Krmelju (stanovanjska problematika),
pojasniti ključ delitve stanovanjskih sredstev za tekoče in investicijsko
vzdrževanje,
sanirati zidani most na relaciji Krmelj – Gabrijele,
sanirati lokalno cesto od Lekarne pod Svetim Rokom na Drožanjski cesti do
mostu na odseku za Žabjek,
pripraviti spisek prioritet za porabo sredstev za naravne nesreče,
pojasniti nadaljnje aktivnosti v športnem parku v Krmelju – odvodnjavanje in
širše,
zastavljeno je bilo vprašanje ali je se načrtuje rušitev hiše pri zdravstveni postaji
v Krmelju,
predlagana je izgradnja pločnikov v Rovišču,
sanirati cesto čez vas Ponikve ter razširiti cesto Zavratec-Hubajnica,
urediti spodnji del Tržišča, jedro Tržišča ter povezati kanalizacijo v čistilno
napravo pri osnovni šoli,
sanirati udrtine na lokalni cesti Telče Slančji vrh ter cesto Slančji Vrh – Krsinji
vrh,
pojasniti, ali obstaja ocena stanja občinski cest in prioritet za sanacijo s strani
strokovnih služb,
pojasniti, ali je ob planirani ureditvi lokalne ceste Poklek – Podvrh predvidena
tudi sanacija ceste skozi Trnovec,
pojasniti, kdaj bo dokončana sanacija ceste v Lončarjevem Dolu.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2016
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za
pravne in splošne zadeve:
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Sevnica je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov za
dobitnike letošnjih priznanj. Na razpis je prispelo 17 predlogov za 14 kandidatov. Priznanja,
razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga, so: naziv Častni občan Občine Sevnica, Grb
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Občine Sevnica, Zlata plaketa Občine Sevnica in Srebrna plaketa Občine Sevnica. Vsako leto
se lahko podeli naziv Častni občan Občine Sevnica, največ en Grb Občine Sevnica, največ
dve Zlati plaketi Občine Sevnica ter največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica.
Komisija za pravne in splošne zadeve je predloge za dobitnike priznanj obravnavala na seji in
predlaga, da se priznanja Občine Sevnica v letu 2016 podelijo sledečim kandidatom: Grb
Občine Sevnica Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, Zlata plaketa podjetju 3P
koncept, inženiring in storitve d.o.o. ter Klubu borilnih veščin Sevnica, Srebrno plaketo Občine
Sevnica pa Vladimiri Tomšič, Darku Jancu in Vidi Križnik.
Priznanja bo podelil župan na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, kjer bo podelil tudi
Listino Občine Sevnica in sicer Ludviku Žuraju iz Sevnice in Mirku Zupanu iz Krmelja.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan in Janez Kukec.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da naj bi bila Komisija za pravne in splošne zadeve bolj aktivna, da bi
tudi sama podajala predloge, ne pa da samo naredi selekcijo med prejetimi predlogi. Ta
komisija naj bi podala tudi kakšen predlog za prejemnika državnega priznanja, svetniki pa naj
bi dobili pregled vseh dobitnikov priznanj, tudi še iz časov, ko so občinska priznanja imela naziv
priznanja Dušana Kvedra Tomaža. Pojasnjeno je bilo, da Odlok o priznanjih Občine Sevnica
določa, da splošna služba vodi zbirko podatkov o dobitnikih priznanj in da je v gradivo v zvezi
s podelitvijo priznanj možno vpogledati v Splošni službi Občine Sevnica. Če bi komisija sama
podajala predloge, bi bila lahko pri odločanju o dobitnikih subjektivna, temu se skuša izogniti
z javnim pozivom vsem občanom za podajanje predlogov. Izraženo je bilo strinjanje s
predlogom, da bi tudi naša lokalna skupnost kdaj podala predlog za kakšnega prejemnika
državnega priznanja.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2016.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2016 prejmejo
naslednji dobitniki:
Grb Občine Sevnica:
- JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA, Naselje heroja Maroka 17,
Sevnica.
Zlato plaketo Občine Sevnica:
- KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA,
- PODJETJE 3P KONCEPT, INŽENIRING IN SVETOVANJE V ENERGETIKI
d.o.o., Blanca 6, Blanca.
Srebrno plaketo Občine Sevnica:
VLADIMIRA TOMŠIČ, Florjanska cesta 44 c, Sevnica,
DARKO JANC, Studenec 44, Studenec,
VIDA KRIŽNIK, Dolenji Boštanj 3, Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Janoš Janc, župan in Janez Šerjak.
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Povzetek razprave:
Janoš Janc:
Pove, da v gradivu ni odgovora na vprašanje, ki ga je zastavil na zadnji, septembrski seji
občinskega sveta.
Župan mu je pojasnil, da je v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sevnica
poslovniški rok za pripravo odgovora na svetniška vprašanja in pobude tri mesece, tako da
lahko odgovor pričakuje v takem razdobju.
Janez Šerjak:
Pri odgovoru v zvezi z železniškim prehodom v Zapužah predlaga, da se še nadaljujejo
aktivnosti za izboljšanje stanje.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobudo, s podano pripombo
Janeza Šerjaka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo:
Janez Šerjak:
Pri odgovoru v zvezi z železniškim prehodom v Zapužah predlaga, da se še nadaljujejo
aktivnosti za izboljšanje stanje.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. Zanima ga, ali ima Občina Sevnica izdelan program varstva narave (varstvo zraka,
pred erozijo, pred invazivnimi vrstami živali in rastlinami).
2. Predlaga financiranje javne razsvetljave s strani hidroelektrarn, ki delujejo v našem
okolju.
3. Predlaga sprejem za Roberta Perca, ki je postal predsednik mednarodne JU-JITSU
zveze, saj je to ugledna funkcija v mednarodnem smislu.
Frančiška Zemljak:
Zanima jo, ali je možno rondo pri Lidlu urediti drugače kot z neuglednimi zapornicami.
Rado Kostrevc:
Predlaga ureditev območja potoka Hinja od mostu za pešce do športnega parka v Krmelju s
strani pristojnih služb in njegovo bolj pogosto redno vzdrževanje.
Natalija Hostnik:
Predlaga periodično (trimesečno) posredovanje informacij svetnikom o tekočih delih v Občini
Sevnica.
Zdenka Dernovšek:
Ker uporabniki fizioterapije pogrešajo parkirno mesto za invalide v starem mestnem jedru,
predlaga ureditev vsaj enega takšnega parkirnega mesta.
Janoš Janc in Gregor Korene:
Zanima ju, kdaj bo možnost pričetka gradnje na zazidalnih parcelah na Dolnjem Brezovem.
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Gregor Korene:
1. Ne glede na prejeti odgovor, predlaga kontrolo hitrosti ali dodatne omejitve na cesti
skozi Križišče.
2. Zanima ga, kako se bo pristopilo k uvedbi novih prometnih znakov v Občini Sevnica.
Vincenc Knez:
Ker ima občina sprejet Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Občine Sevnica z nekaterimi omejitvami za lastnike, ga zanima, ali lahko občina pomaga
lastnikom pri obnovi njihovih zaščitenih objektov.
Tanja Novšak:
Predlaga označitev prednostne ceste pri optiki Bautin.
Ad 9
Razno
Župan:
-

napove predviden datum naslednje seje občinskega sveta,
povabi na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, ki bo v petek 11.11.2016 ob
17. uri v Športnem domu Sevnica ter na obisk prireditev, ki se bodo v prazničnem
novembru odvijale po celotni občini,
povabi na otvoritev nove telovadnice v Šentjanžu in praznik KS Šentjanž, 28. in
29.10.2016.

Seja je bila zaključena ob 18.20 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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