OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2016
Datum: 29.12.2016

ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v torek, 20.12.2016, 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 člani 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
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 19. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 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.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu. Na klop je bilo dano stališče Odbora
za okolje in prostor k 3. točki dnevnega reda – Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica – druga obravnava.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 29. 11.
2016
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – druga
obravnava
4. Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2017
5. Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2017
6. Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Sevnica
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica – skrajšani postopek
8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj
in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto
2017
9. Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2017
10. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za imenovanje ravnatelja Osnovne šole
Ane Gale Sevnica
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 18. redne seje občinskega sveta
z dne 29.11.2016
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 18. redne seje občinskega sveta z dne 29.11.2016.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
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. Sprejeta odloka sta bila posredovana 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 18. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne
29.11.2016.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – druga
obravnava
**Pride Hermina Šantej (prisotnih 21 svetnikov).
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt ter Vanja Žulič, po pooblastilu predsednika
Odbora za okolje in prostor:
Predlog odloka v drugi obravnavi je usklajen s pripombo občinskega sveta, pobudo
Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in pripombami Odbora za okolje
in prostor, ki so smiselno upoštevane v:
• 9. členu – za direktorja se zahteva najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1.
bolonjska stopnja) oziroma univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) (6/2),
• 11. členu – direktor predlaga organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter jo v
soglasju z nadzornim svetom sprejme,
• 13. členu – nadzorni svet daje soglasje k notranji organizaciji javnega podjetja,
vključno z ustanavljanjem poslovno-organizacijskih delov javnega podjetja in njegovim
prenehanjem
• 23. členu je dodan tretji odstavek, ki določa, da veljavnost novega odloka ne vpliva na
trajanje mandata direktorja in članov nadzornega sveta.
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.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev so podali župan, Mojca Sešlar in Janez Kukec, po pooblastilu
predsednika Odbora družbene dejavnosti:
Občina Sevnica vsako leto v skladu z Zakonom o športu pripravi letni program športa (v
nadaljevanju: LPŠ), s katerim se določi izvajanje Nacionalnega programa športa v RS. Letni
program za leto 2017 določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in
vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se zagotovijo v
proračunu Občine Sevnica. Cilji na področju športa so skladni z javnim interesom države, in
sicer da se prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom. Skladno s tem načelom so v
nacionalnem programu opredeljeni cilji, ki so osnova za lokalni nivo: povečati delež športno
dejavnih odraslih prebivalcev, povečati delež športno dejavnih otrok in mladine, povečati delež
športno dejavnih invalidov, v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije
povečati delež redno športno dejavnih prebivalcev, povečati delež športno dejavnih
prebivalcev v strokovno vodenih programih, obdržati število športnikov v tekmovalnih sistemih
in število vrhunskih športnikov ter povečati prepoznavnost športa kot pomembnega
družbenega podsistema.
Športni programi, ki se bodo financirali preko javnega razpisa, bodo v letu 2017 razdeljeni na
naslednje kategorije: športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport; kakovostni šport; vrhunski šport; šport invalidov; delovanje športne zveze
(izobraževanje, usposabljanje in strokovni kadri, prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, športna rekreacija, šport starejših, športne prireditve).
Skladno s strategijo bo Občina Sevnica podpirala vse športne panoge, ki že delujejo v občini,
prav tako pa tudi vse športne aktivnosti, ki se na novo izvajajo kot formalne in neformalne
skupine.
Skupni obseg vseh sredstev za izvajanje letnega programa športa v občini sicer znaša 535.401
EUR, kar je 18.000 EUR več kot lani. V ta znesek je vštetih tudi 193.000 EUR za pridobitev
načrtov in druge projektne dokumentacije za izgradnjo atletske steze in ostale potrebne
infrastrukture v prihodnjem letu.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z letnim programom športa in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
**Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Tomaž Lisec, župan in Janez Kukec.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da se opremi fitnes na prostem v Šentjanžu, da naj KŠTM spremlja
razpise Fundacije za šport ter da je potrebno vzpostaviti sodelovanje med Športno zvezo
Sevnica ter referentom za šport na KŠTM.
Župan: Predlaga sprejem letnega programa športa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Odbora družbene dejavnosti:
v Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je določeno, da se javni interes za kulturo
določa z zakoni ter nacionalnimi in lokalnimi programi za kulturo. Udejanja pa se predvsem na
podlagi letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa - države in lokalne skupnosti
samostojno ali pa ustanovijo za izvajanje posamičnih nalog javne sklade ali javne agencije.
Nosilci javnega interesa delujejo na podlagi zakonodaje, nacionalnega programa oziroma
lokalnega programa za kulturo strateškega načrta in programa dela.
Javni interes na področju kulture se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za kulturno
ustvarjalnost, dostopnostjo kulturnih dobrin, kulturno raznolikostjo, uveljavljanjem in razvojem
slovenskega jezika, slovensko kulturno identiteto, skupnim slovenskim prostorom,
mednarodno prepoznavnostjo ter uveljavitvijo slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem
prostoru.
Letni program kulture za leto 2017 se udejanja preko letnih programov javnih zavodov s
področja kulture (KŠTM in Knjižnica Sevnica), javnega sklada za kulturne dejavnosti, javnega
razpisa za financiranje kulturnih programov in kulturnih projektov ter javnega poziva za izbor
izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah
širšega občinskega pomena.
Letni program kulture povzema že predvidena sredstva v Odloku o proračunu Občine Sevnica
za leto 2017. Skupni obseg vseh sredstev za izvajanje letnega programa kulture v občini znaša
849.129 EUR. Del sredstev v višini 144.500 evrov bo namenjenih ureditvi ploščadi ob Kvedrovi
cesti, kjer se bo uredilo območje okoli spomenika NOB in žrtvam okupatorjevega nasilja.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z letnim programom kulture in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem letnega programa kulture..
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program kulture v Občini Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Odbora za družbene dejavnosti:
Občina Sevnica razdeljuje sredstva iz razpisa za šport na podlagi pravilnika, ki določa pogoje,
merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev.
Dosedanji pravilnik, ki je bil sprejet leta 2013, se je v praksi izkazal kot učinkovit. Do sprememb
pravilnika je prišlo predvsem zaradi uskladitve z Nacionalnim programom športa v Republiki
Sloveniji, ki je bil sprejet leta 2014. Bistvene spremembe v primerjavi s trenutno veljavnim
pravilnikom so naslednje:
• v tretjem členu tretjega odstavka pravilnika (izvajalci LPŠ) je dodan »in opravljajo
nepridobitno dejavnost.«;
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v četrtem členu je dodano »v programe vključujejo pretežno občane občine Sevnica in
prijavljene programe izvajajo na območju občine Sevnica«;
• v petem členu so dodane nove kategorije, in sicer šport starejših, informacijsko
komunikacijska tehnologija (podpora športa), založništvo v športu in delovanje športnih
zvez;
• Komisija je sestavljena iz šestih članov (in ne več 5), ki jih s sklepom imenuje župan.
Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni predsednik, zastopnik ali
odgovorna oseba upravičenca iz 3. člena pravilnika;
• število udeležencev vadbene skupine: če je prijavljenih manj udeležencev (vendar ne
manj kot polovico od zahtevanega števila udeležencev), kot zahtevajo merila, se število
točk proporcionalno zmanjša; če je število udeležencev v skupini več, to ne vpliva na
dodatno vrednotenje programa;
• pri športnih objektih imajo vsi notranji objekti korekcijski faktor 1, zunanji pa 0,5;
• isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem
programu;
• pri večini programov se zmanjša število ur strokovnega kadra, športnega objekta in
število udeležencev v vadbeni skupini.
V pravilniku niso opredeljeni upravičeni in neupravičeni stroški. Ti se namreč vsakoletno
določijo v javnem razpisu.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog pravilnika in ga predlaga občinskemu
svetu v sprejem.
•

Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Gregor Korene in župan.
Povzetek razprave:
Glede na to, da se je število članov komisije za izvedbo postopka javnega razpisa povečalo iz
5 na 6 članov, je bilo zastavljeno vprašanje zakaj povečanje ter kakšna bo struktura članov.
Pojasnjeno je bilo, da je razlog za povečanje števila članov komisije v lažjem zagotavljanju
sklepčnosti komisije. Tri člane komisije je predlagala Športna zveza Sevnice, potrebna pa je
sorazmerna zastopanost, saj ne gre za politično odločanje, ampak za zakonitost pri izvajanju
pravilnika.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica se na območju
Občine Sevnica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke
valorizira občinski svet vsako leto, skladno z letnim planom urejanja stavbnih zemljišča in
indeksom cen življenjskih potrebščin.
Konec leta 2014 je občinski svet sprejel sklep o povišanju vrednosti točke za leto 2015 za 5
%, saj je bila vrednost točke nespremenjena od leta 2008, rast življenjskih potrebščin pa je bila
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v tem obdobju 8,4 %. Tako je vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2015 znašala 0,00087 EUR.
Za leto 2017 pa je podan predlog, da vrednost točke ostane enaka kot v letu 2016.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Zakon o davkih občanov določa, da je osnova za davek od premoženja vrednost stavbe, delov
stavb in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo, ugotovljena po merilih republiškega
upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve in na način, ki ga določi občinski svet.
Vrednost točke je za leto 2016 znašala 2,89 EUR. Rast cen življenjskih potrebščin v letu 2016
v primerjavi z letom 2015 znaša 0,6 %. Občina Sevnica zato predlaga, da se za leto 2017
uporablja nova izračunana vrednost točke in sicer 2,91 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave:
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov
stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju
Občine Sevnica, ki za leto 2017 znaša 2,91 EUR.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Občina mora vsako leto na osnovi veljavne zakonodaje določiti gradbeno ceno za m2 neto
tlorisne površine stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča.
Primerljiva gradbena cena stanovanj se uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko
gradnjo, vrednost stavbnega zemljišča pa se uskladi na osnovi indeksa življenjskih potrebščin.
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Tako predlagana primerljiva gradbena cena za 1m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana
za stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica, za leto 2017
znaša 940,28 EUR, vrednost 1m2 stavbnega zemljišča za naselji Sevnica in Boštanj 9,57
EUR/m2, za ostala naselja pa 6,39 EUR/m².
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2017.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za imenovanje ravnatelja Osnovne šole
Ane Gale Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica je 7.10.2016 objavil razpis za delovno
mesto ravnatelja. Ker na objavljen razpis ni bilo odziva, je bil razpis ponovno objavljen
28.10.2016.
Na razpis sta se javila dva kandidata. Po pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da eden izmed
kandidatov ni priložil Potrdila o nekaznovanosti, kandidata so pisno obvestili o dopolnitvi vloge.
Naknadno so člani komisije za izvedbo predhodnega postopka tudi ugotovili, da ta kandidat
ne ustreza pogojem za zasedbo delovnega mesta ravnatelja.
Svet zavoda je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z
dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatu za ravnatelja šole, ki izpolnjuje
razpisne pogoje in sicer za dr. Tadeja Bračka iz Ljubljane.
Področna zakonodaja določa, da ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o
izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi
obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež. Če lokalna
skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči
brez tega mnenja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 14. seji, dne 7.12.2016,
seznanila s pisno prijavo kandidata, kandidat se je tudi osebno predstavil komisiji.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne Ane Gale Sevnica, dr. Tadeju Bračku,
stanujočemu na naslovu Prušnikova ulica 25, pošta Ljubljana-Šentvid.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja.
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SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Ane
Gale Sevnica, dr. Tadeju Bračku, stanujočemu na naslovu Prušnikova ulica 25, pošta
Ljubljana-Šentvid.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
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 pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. Ker je azbest eden najbolj rakotvornih elementov, vodovodne cevi in nekateri objekti v
Občini Sevnica pa še vsebujejo azbest v različnih vgradnih elementih, predlaga, da
Oddelek za okolje in prostor skupaj s krajevnimi skupnostmi ugotovijo število stavb z
azbestnimi strehami ter da občina poskuša zagotoviti finančna sredstva za
sofinanciranje njihove odstranitve in zamenjave.
2. Predlaga začetek aktivnosti za vzpostavitev lesnega centra v Sevnici.
3. Predlaga, da naj veliki trgovci na območju Občine Sevnica v svojo ponudbo vključijo
tudi lokalne izdelke. V razgovore z njimi se naj vključita župan občine in direktor
Kmečke zadruge Sevnica.
Vincenc Knez:
Reševalne službe v občini se opremljajo z modernimi vozili in ker se svojemu namenu
predajajo novi prostori za izvajanje nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu, ga
zanima, kaj se dogaja na področju satelitskega urgentnega centra v Sevnici, saj je precej
oddaljena od krajev z bolnišnicami.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, kdaj bo izvedena modernizacija ceste Telče – Slančji Vrh.
2. Predlaga, da se naj po rekonstrukciji ceste v Dolenjem Boštanju zgradi še javna
razsvetljava do mirenskega mostu in do Hoferja ter uredi javna razsvetljava od cerkve
v Boštanju proti kamnolomu.
3. Vpraša, kdaj bo izvedena izgradnja pločnika na Cesti na Dobravo proti Osnovni šoli
Ane Gale Sevnica zaradi povečanja varnosti udeležencev v prometu.
4. Zanima ga, kdaj se bodo pričela dela na nadvozu v Šmarju.
Frančiška Zemljak:
Zanima jo, kdaj se bodo pričela dela na nadvozu v Šmarju.
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Janez Šerjak:
1. Zanima ga, ali bo v letošnji zimi obratovalo drsališče v Sevnici.
2. Vpraša, če je že izveden postopek za oddajo v najem gostinskih lokalov na gradu in na
bazenu ter kakšen je višina najemnine za posamezen lokal.
Ad 13
Razno

-

Župan:
povabi na tradicionalni prednovoletni sprejem župana z nastopom Policijskega orkestra s
solistoma, ki bo v sredo, 21.12.2016, ob 19. uri v Kulturni dvorani Sevnica,
povabi na proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki bo v ponedeljek 26.12.2016, ob
17. uri v Kulturnem domu Krško,
povabi na koncert Godbe Sevnica, Godbe Blanški vinogradniki in Godbe Slovenskih
železnic
povabi na silvestrovanje na prostem v Sevnico,
izreče voščilo ob prihajajočih božičnih in novoletnih praznikih,
povabi na pogostitev v Grajsko vinoteko ob zaključku delovnega leta, svetniki bodo za
darilo dobili tudi knjigo Komunala Sevnica, ki je izšla ob 60 letnici delovanja podjetja.

Seja je bila zaključena ob 16.40 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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