OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2016
Datum: 6.12.2016

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v torek, 29.11.2016, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Dane Hribar, Natalija
Hostnik, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, , 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:
Danica Božič, Rado Kostrevc, 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
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Poročevalka:
- Milena Lukić, DEMIDA ARHIEKTURA d.o.o., k 3. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 18. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 18. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
Župan: Svojo zadržanost so sporočili: Danica Božič, Jože Udovč in Rado Kostrevc.
Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
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Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu. Na klop sta bila dani stališči Nadzornih
svetov javnih podjetij Komunala Sevnica in Plinovod Sevnica k 4. in 5. točki dnevnega reda ter
stališče Odbora za finance k 6. točki dnevnega reda.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 18. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje občinskega sveta z dne 26. 10.
2016
3. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone
Dolenji Boštanj – območje Jamšek – druga obravnava
4. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – prva
obravnava
5. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – prva
obravnava
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 – prva obravnava
7. Predlog mnenja k imenovanju direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu
8. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2016
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 17. redne seje občinskega sveta
z dne 26.10.2016
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 17. redne seje občinskega sveta z dne 26.10.2016.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

2

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 sklepi o cenah komunalnih storitev v Občini Sevnica so bili posredovani v
objavo v Uradni list RS in tudi že objavljeni. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in
pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 17. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 17. redne seje občinskega sveta z dne
26.10.2016.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske
cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek – druga obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič, Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA
d.o.o. Sevnica in Vanja Žulič, po pooblastilu predsednika Odbora za okolje in prostor:
Občina Sevnica je v mesecu februarju 2016 na podlagi pobude podjetja JAMŠEK d.o.o. z
Razborja, s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del
gospodarske cone v Dolenjem Boštanju – območje Jamšek. Pobudnik je sam izbral
izdelovalca OPPN in je hkrati investitor postopka priprave prostorskega akta. Investitor želi na
obravnavani lokaciji zgraditi stanovanjski objekt s poslovnimi prostori, delavnico za
vzdrževanje lastnega voznega parka (avtobusni prevozi) in nadstrešnico nad parkiriščem za
avtobuse. Površina območja urejanja z OPPN znaša cca. 5.100 m². V marcu 2016 je bil izdelan
osnutek OPPN, h kateremu so bile v maju in juniju 2016 pridobljene smernice nosilcev urejanja
prostora. V času med 3.8.2016 in 1.9.2016 je potekala 30 dnevna javna razgrnitve
dopolnjenega osnutka OPPN. Javna obravnava je potekala 24.8.2016, katere se ni udeležil
nihče od zainteresirane javnosti, prav tako ni bilo izkazanega interesa javnosti za ogled gradiva
v času javne razgrnitve. K razgrnjenem gradivu ni bila v času javne razgrnitve podana nobena
pripomba ali predlog.
Dopolnjeni osnutek je na 16. redni seji dne 21.9.2016 v 1. obravnavi potrdil tudi občinski svet.
Glede na določbe Zakona o prostorskem načrtovanju in opremljenost območja OPPN, ni
potrebna izdelava posebnega programa opremljanja za območje OPPN, zato se komunalni
prispevek za gradnjo objektov obračuna na podlagi veljavnega odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica. Po pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja
prostora k predlogu OPPN v septembru in oktobru 2016, je izdelan usklajen predlog OPPN.
Odbor za okolje in prostor predlog odloka podpira in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – prva
obravnava
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, s čimer se je strinjal tudi Odbor za okolje
in prostor ter občinski svet na oktobrski seji.
Predlog predloženega odloka je sestavljen iz splošnih določb, določb glede upravljanja
javnega podjetja, notranje organizacije javnega podjetja, opredeljeno je poslovanje javnega
podjetja in na koncu odlok vsebuje prehodno in končno določbo.
Poglavje upravljanja družbe je sestavljeno iz določb, ki se nanašajo na organe družbe, od
ustanovitelja, nadzornega sveta in direktorja družbe. Ustanovitelju se pravice in obveznosti do
družbe ne spreminjajo. Določene so skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom
o gospodarskih javnih službah. Določila direktorja ostajajo nespremenjena v delu imenovanja
in nalog oziroma pooblastil direktorja, spremenjene so določbe posebnih pogoiev za direktoria
javnega podjetja, in sicer mora imeti kandidat, ki bo izbran najmanj višješolsko izobrazb,
najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem
vodilnih nalog Določila glede imenovanja, sestave in nalog nadzornega sveta niso
spremenjena, so zgolj združena in terminsko usklajena.
Sprejeti odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 10.
člen odloka, ki določa pogoje za imenovanje direktorja, ki stopi v veljavo z novim razpisom.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka, ga podpira in ga predlaga občinskemu
svetu v sprejem, z naslednjimi pripombami:
- dopolniti odlok glede uporabe logotipa,
- razmisliti o prenosu pristojnosti pri upravljanju na nadzorni svet, kot to omogoča Zakon
o gospodarskih družbah,
- razmisliti glede pogojev za imenovanje direktorja, tako glede stopnje izobrazbe,
potrebnih delovnih izkušenj in znanja tujega jezika,
- v odloku jasno zapisati, kdo sprejme sistemizacijo in
- sprememba zapisa 15. člena odloka glede organizacije javnega podjetja.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Tomaž Lisec, župan in Alenka Mirt.
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Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, kako napredujejo aktivnosti za združitev obeh javnih podjetij,
Komunale in Plinovoda ter podano mnenje, da bi morala biti potrebna raven izobrazbe za
imenovanje direktorja v obeh podjetjih enaka.
Pojasnjeno je bilo, da sta pripravljena dva ločena odloka za vsako javno podjetje posebej zato,
ker ima Plinovod neurejene ustanovitvene akte in nezaključena lastniška vprašanja z
Geoplinom, saj je bilo ugotovljeno, da javno podjetje po odloku nima vpisane statusno pravne
oblike, ravno tako v odloku niti v sodnem registru ni vknjiženega osnovnega kapitala, prihaja
pa tudi do razlik med zapisanimi ustanovitelji v odloku in sodnem registru, zato je potrebno
najprej urediti to, šele z urejenimi in sprejetimi ustanovitvenimi akti obeh podjetij se lahko
nadaljujejo aktivnosti v smeri združitve. V splošni razpravi je bil podan predlog, da se potrebna
raven izobrazbe za imenovanje za direktorja javnega podjetja popravi na raven 6/2.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejemu odloka v prvi obravnavi, s predlogom o potrebni
ravni izobrazbe direktorja.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica, s predlogom, da se v 9. členu odloka kot potrebna raven
izobrazbe za imenovanje za direktorja javnega podjetja popravi na raven 6/2.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – prva
obravnava
Uvodno obrazložitev župan, Alenka Mirt in Vanja Žulič, po pooblastilu predsednika Odbora za
okolje in prostor:
Občina Sevnica je na podlagi dopisa Geoplina d.o.o., ki se je nanašal na iz leta 1993 sklenjeno
Pogodba o izgradnji in sofinanciranju mestne plinovodne mreže v Sevnici med Izvršnim
svetom Občine Sevnica, Plinovodom Sevnica d.o.o. in Petrol Zemeljski plin d.o.o., pričela
analizirati stanje osnovnih sredstev javnega podjetja, vknjižbo podatkov v sodni register ter
vsebino samega odloka. Končne ugotovitve so bile, da javno podjetje po odloku nima vpisane
statusno pravne oblike, ravno tako v odloku niti v sodnem registru ni vknjiženega osnovnega
kapitala, prihaja pa tudi do razlik med zapisanimi ustanovitelji v odloku in sodnem registru.
Z družbo Geoplin d.o.o., pravno naslednico Petrol Zemeljski plin d.o.o., je potekalo
usklajevanje glede obveznosti posamezne stranke glede na sklenjeno pogodbo iz leta 1993.
Do skupne rešitve nastale situacije ni prišlo, zato je bila sprejeta odločitev, da Občina Sevnica,
kot ustanovitelj in edini družbenik, pristopi k pripravi novega Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.
Ker pa Statut Javnega podjetja Plinovod Sevnica dopolnjuje odlok, v nekaterih členih pa sploh
ne sledi določilom ustanovitvenega akta, ter ker obenem oba akta sprejme Občinski svet
Občine Sevnica, se predlaga, da se v predlog novega odloka vnesejo vsa določila, ki se
nanašajo na javno podjetje, s čimer se doseže, da je besedilo poenoteno.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Alenka Mirt, župan, Tomaž Lisec, Božidar Groboljšek,
Zdenka Dernovšek, Božidar Beci in Tanja Novšak.
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Povzetek razprave:
Razprava je tekla o ugotovitvah občine: da javno podjetje po odloku nima vpisane statusno
pravne oblike, ravno tako v odloku niti v sodnem registru ni vknjiženega osnovnega kapitala,
prihaja pa tudi do razlik med zapisanimi ustanovitelji v odloku in sodnem registru ter o možnih
pravnih posledicah, ki bi lahko izhajalo iz odločitev in dejanj občine, ki se nanašajo ta področja.
Na vprašanje glede korespondence z Geoplinom je bilo pojasnjeno, da je bilo na podlagi
medsebojnih usklajevanj predlagano Geoplinu izplačilo zneska v višini 70. – 80.000 EUR,
podjetje sedaj predlaga občini cenitev JP Plinovod Sevnica in priznanje lastniškega deleža,
kar pa je zavrnila občina. To je bilo pred dvema mesecema, od takrat še ni bilo odziva s strani
Geoplina. V splošni razpravi je bil podan predlog, da se potrebna raven izobrazbe za
imenovanje za direktorja javnega podjetja popravi na raven 6/2, tako kot pri JP Komunala
d.o.o. Sevnica.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejemu odloka v prvi obravnavi, z uskladitvijo ravni
izobrazbe direktorja podjetja s primerljivimi podjetji.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod
d.o.o. Sevnica, s predlogom, da se uskladi raven izobrazbe za imenovanje za direktorja
javnega podjetja s primerljivimi podjetji.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 – prva obravnava
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.
Stališča delovnih teles so predstavili njihovi predsedniki: Ivan Orešnik, predsednik Odbora za
finance in proračun; Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo; Vanja
Žulič, po pooblastilu predsednika Odbora za okolje in prostor ter Janez Kukec, po pooblastilu
predsednika Odbora za družbene dejavnosti: vsi odbori so obravnavali predlog odloka, se z
njim strinjajo in ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, mag. Vlasta Marn, Franc Pipan, Janez Kukec,
Božidar Beci, Frančiška Zemljak, Alenka Mirt.
Povzetek razprave:
Podano je bilo mnenje, da je bilo premalo pobud sprejetih iz obravnave predloga proračuna
ter predlog, da se na tej seji opravi prva obravnava odloka ter na decembrski seji druga
obravnava predloga odloka o proračunu. V nadaljevanju razprave so razpravljavci razpravljali
o tem, ali naj bo na tej seji opravljena prva obravnava predloga odloka ali sprejem odloka o
proračunu, tudi glede na to, da delovna telesa niso imela nikakršnih predlogov zadržkov.
Župan: Predlaga sprejem štirih sklepov, vezanih na odlok.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da je Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2017
usklajen.
Izid glasovanja: 15 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 15 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2017, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za
leto 2017 in Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2017.
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 221.180
EUR, razpolaganje z nepremičnim premoženje pa se načrtuje v orientacijski vrednosti
199.500 EUR.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, katerih ni bilo mogoče določiti ob pripravi
načrta ravnanja ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se
lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem, do največ 20 % skupne vrednosti obeh načrtov, kar znaša
največ 84.136 EUR.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Sevnica v letu 2017, ki znaša 310 EUR.
Izid glasovanja: 20 za 1 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog mnenja k imenovanju direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu je javni socialno varstveni zavod, ki je bil
ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije leta 1993, tako da ustanoviteljske pravice in
obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Področna zakonodaja določa, da če je
ustanoviteljica javnega socialno varstvenega zavoda Republika Slovenija, imenuje in razreši
direktorja svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem
mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Če le ta ne da mnenja
iz v 60 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda nadaljuje postopek
imenovanja in razrešitve direktorja brez tega mnenja.
Razpis za delovno mesto direktorja je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/16. Na razpis se
je javil en kandidat, sedanji direktor Robert Potočnik. Svet zavoda je kot kandidata za direktorja
zavoda izbral Roberta Potočnika, stanujočega na naslovu Jagoče 18, Laško, ki tudi izpolnjuje
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razpisne pogoje za zasedbo delovnega mesta ter na Občino Sevnica vložil vlogo za izdajo
mnenja lokalne skupnosti k imenovanju za direktorja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 13. seji dne 16.11.2016
se je v skladu s svojimi pristojnostmi seznanila s pisno prijavo kandidata, ki se je tudi osebno
predstavil komisiji.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje o kandidatu za direktorju Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem
mostu, Robertu Potočniku, stanujočemu na naslovu Jagoče 18, Laško.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi je sodelovala Zdenka Dernovšek.
Povzetek razprave:
Svetnica je opozorila na tiskarsko napako v predlogu mnenja v gradivu.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje k imenovanju mag. Roberta Potočnika,
stanujočega na naslovu Jagoče 18, Laško, za direktorja Trubarjevega doma
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog sklepa o dopolnitvi številka 4 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 ter na 12. redni seji,
dne 17.2.2016, 15. redni seji, dne 15.6.2016, in 16. redni seji, dne 21.9.2016, še njegove
dopolnitve.
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 predvidena prodaji dveh zemljišč neposrednim mejašem zaradi zaokrožitve
zemljišč in sicer v k.o. Log in Sevnica. Parcelacija zemljišč je bila zaključena v letošnjem letu.
Navedena dopolnitev nima finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki ravnanja z
nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih
proračunskih postavk.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

8

SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vanja Žulič:
Predlaga, da naj JZ KŠTM Sevnica in Občina Sevnica pripravita smernice oziroma program
predstavitev za morebitno povečanje turistov v Sevnici zaradi rezultata volitev v Združenih
državah Amerike.
Tanja Novšak:
Ker dosedanji najemnik gostinskega lokala na bazenu Sevnica odhaja, jo zanima, kdaj bo
razpis za novega najemnika in kakšni bodo pogoji za najem.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga stanje problema glede projekta izgradnje odprtega širokopasovnega
omrežja.
2. Predlaga, da naj strokovne službe opravijo in odpravijo morebitne ovire za kvalitetno
izvajanje zimske službe.
3. Na Kompolju nasproti hiše Daničič predlaga postavitev ogledala.
4. Zanima ga, kdaj bodo sanirani v neurju poškodovani mostovi na Sevnični.
Irena Dobnik:
1. Predsednico Sveta Krajevne skupnosti Krmelj zanima, če bi lahko gradiva za seje
občinskega sveta prejemala v fizični in ne v elektronski obliki.
2. Ker obstaja interes, da bi bila kavarna na gradu Sevnica odprta, predlaga postavitev
minimalne najemnine v razpisu za bodočega najemnika lokala.
Gregor Korene:
Ob sanaciji ceste Brestanica – Boštanj je za promet težjih vozil odprta obvoznica Blanca.
Zanima ga, kdo je za uporabo odgovoren in ali je kaj novega glede možnosti stalne uporabe
obvoznice.
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Franc Pipan:
Podal je pobudo, da naj župan in njegovi sodelavci spremljajo dosežke ljudi iz našega okolja
(npr. Bojana Goriška, Eve Lisec in Janka Prunka) ter pripravi srečanje z zlatimi maturanti ter
univerzitetnimi profesorji, da bi se na ta način krepile veze med njimi in lokalnim okoljem.
Ad 11
Razno
Župan:
-

napove datum naslednje seje občinskega sveta, ki bo v torek, 20. decembra 2016,
povabi na slovesnost ob 60-letnici delovanja JP Komunala d.o.o. Sevnica, ki bo v
sredo 30.11.2016, ob 18. uri, v Kulturni dvorani Sevnica.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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