OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2018
Datum: 20.4.2018

ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 11.4.2018, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Dane
Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Gregor Korene, 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.
ODSOTNI člani občinskega sveta:
Natalija Hostnik, Vincenc Knez, Rado Kostrevc,
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
- mag. Nataša Šerbec, vodja službe za regionalni razvoj na RRA Posavje, k 3. t.d.r.
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica, k 4. t.d.r
- Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica, k 5. t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, k 6. t.d.r.
- dr. Petra Vertelj Nared, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., k 9. t.d.r.
Prisotna predstavnika javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Vernesa Sadulai in Robert Sajovic – Ansat TV, Martin Luzar
– Dolenjski list.
Zainteresirana javnost:
Monika Germovšek, Boštanj.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 29. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 29. redne seje
Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Svojo zadržanost sta
sporočila svetnika Vincenc Knez in Rado Kostrevc ter svetnica Natalija Hostnik. Ugotovil je,
da je občinski svet sklepčen.
Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
- 11. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica.
Na klop so bila dana stališča delovnih teles k 3., 4., in 10. točki dnevnega reda. K 10. točki
dnevnega reda so bili dodani tudi sklepi svetov krajevnih skupnosti.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
- 11. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 29. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne 14.2.
2018
3. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2017
4. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2017
5. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2017
6. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica – skrajšani postopek
8. Predlog Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in
mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica
9. Seznanitev s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 pred sprejetjem v drugi obravnavi
10. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017
11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet JZ
KŠTM Sevnica
13. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2017
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14. Dopolnitev številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2018
15. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
16. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
18. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje občinskega sveta
z dne 14.2.2018
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 28. redne seje občinskega sveta z dne 14.2.2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Župan je podal obrazložitev k pregledu sklepov:
Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot so bili sprejeti. Odpravki sklepov so bili posredovani
ustreznim službam in vsebinsko vezanim področnim organom ter organizacijam v izvajanje
oziroma v vednost. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 28. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne
14.2.2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2017
Uvodno predstavitev sta podala mag. Nataša Šerbec, vodja službe za regionalni razvoj na
RRA Posavje ter Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:
Povzeto po gradivu je podala uvodno obrazložitev ter dodala, da RRA Posavje za leto 2017
izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne dejavnosti v višini 8.670 EUR in ga
nameravajo porabiti za nakup osnovnih sredstev in razvoj dejavnosti v agenciji v letu 2018.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predloženim gradivom in predlaga
občinskemu svetu izdajo soglasja k predlogu porabe presežka prihodkov nad odhodki.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave:
**Pride Ivan Orešnik (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje
za leto 2017.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov nad odhodki iz
naslova redne dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2017 v višini
8.670 EUR, ki se nameni za nakup osnovnih sredstev in razvoj dejavnosti v agenciji v
letu 2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica; Janez Kukec,
po pooblastilu predsednika Odbora za družbene dejavnosti in Božidar Beci, predsednik
Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:
Zavod KŠTM Sevnica je na vseh področjih – kulturi, športu, turizmu in mladinskih dejavnostih
– dosegel rezultate z izvajanjem že utečenih dejavnosti in jih tudi nadgradil, upravljal z javnimi
objekti, nudil tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal razne druge naloge s področja
družbenih dejavnosti, v zadnjem letu z močnim poudarkom na področju razvoja turističnih
potencialov. Na temeljih tega dela je bil nedavno prejet srebrni znak Slovenia Green
Destination, ki potrjuje dobre usmeritve na tem področju.
Oba odbora sta obravnavala poročilo in ga posredujeta občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Kukec, Tomaž Lisec, Mojca Pernovšek, Božidar Beci, župan
in Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Razpravljavci so v razpravi podali več predlogov za nadaljnje delo zavoda:
- poglobiti povezovanje in sodelovanje z lokalnimi gostinci in pridelovalci hrane,
- rešiti težavo športnikov in društev po večjem zagotavljanju prevozov med vikendi,
bodisi z nakupom novega kombija ali s pogodbenim sodelovanjem z lokalnimi
ponudniki,
- vzpostaviti osnovno otroško smučarsko progo na Lisci,
- zavod se naj bolj poslužuje spletnega oglaševanja,
- več aktivnosti za pridobitev več prihodkov iz razpisov,
- nadaljevati z aktivnostmi za pridobitev zlatega znaka Slovenia Green Destination.
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Podana je bila še pripomba, da je po dokončanju stadiona potrebno pristopiti k izgradnji nove
kulturne dvorane, saj je obstoječa premajhna.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto
2017
Uvodno obrazložitev sta podala Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica in
Janez Kukec, po pooblastilu predsednika Odbora za družbene dejavnosti:
Storitev, ki poteka v okviru Centra za socialno delo Sevnica in jo iz proračuna sofinancira
Občina Sevnica, je bila v letu 2017 nudena 132 posameznikom in družinam. Z občinsko
subvencijo v višini okrog 70 % do polne cene se uporabnikom zagotavlja nižja cena in tako
sledi trendu večanja deleža storitve pomoči na domu, tudi v luči vse večje problematike
prezasedenosti domov za upokojence.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predloženim poročilom in ga posreduje
občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Frančiška Zemljak, Majda Jazbec, Božidar Groboljšek,
Danica Božič, Božidar Beci, župan in Janez Kukec.
Povzetek razprave:
Člani sveta so v razpravi podali več predlogov, kako tudi v bodoče dobro usklajevati načine
skrbi za starejše:
- razmišljati tudi o obliki dnevnega varstva za starejše,
- drugi dom, kot dopolnila dejavnost na kmetiji,
- obstaja možnost oskrbe oskrbovancev v drugi družini, kjer ima lahko en odrasel pod
nadzorom centra za socialno delo v oskrbi tri oskrbovance.
Zaključek razprave je bil, da bi moral center za socialno delo pomagati potencialnim
oskrbovalcem pri teh dopolnilnih dejavnostih in novih oblikah ter da bi bilo smiselno opraviti
srečanje s področnim ministrstvom na to temo.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podal Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica:
Stabilnost in uspešnost poslovanja podjetja potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji
in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih
javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
pogrebna služba, urejanje javnih površin ter upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. Delež
storitev Komunala Sevnica opravlja tudi na trgu, s čimer vlaga v investicije za zagotovitev vse
večje konkurenčnosti. Nadzorni svet podjetja je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica v višini 47.855,81 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička
leta 2017, in zneskov drugih rezerv, oblikovanih iz dobička za obdobje 2014-2016, v višini
91.958,80 EUR, nameni za povečanje osnovnega kapitala. Osnovni kapital se poveča iz
291.900,43 EUR na 431.715,04 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Danica Kramžar in Mitja Udovč.
Povzetek razprave:
Svetnico je zanimalo, da glede na to, da se je v letu 2017 odložilo za 2,5 % manj odpadkov
kot v letu poprej, zakaj so stroški podizvajalca, podjetja Kostak, pa bistveno višji. Podan je bil
odgovor, da se neobdelani odpadki ne smejo več odlagati, potrebno jih je predhodno obdelati,
za kar je bilo na razpisu izbrano podjetje Kostak.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica, v višini 47.855,81 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2017, in znesek
drugih rezerv, oblikovanih iz dobička za obdobje 2014 – 2016, v višini 91.958,80 EUR,
nameni za povečanje osnovnega kapitala. Osnovni kapital podjetja se tako poveča iz
291.900,43 EUR na 431.715,04 EUR.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Občinski svet je pri obravnavi prejšnje točke sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica v višini 47.855,81 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička
leta 2017, in zneskov drugih rezerv, oblikovanih iz dobička za obdobje 2014-2016, v višini
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91.958,80 EUR, nameni za povečanje osnovnega kapitala. Osnovni kapital se poveča iz
291.900,43 EUR na 431.715,04 EUR.
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica mora povečanje osnovnega kapitala urediti v sodnem
registru. Da se slednje lahko izvede mora ustanovitelj – občinski svet sprejeti ustrezno
spremembo ustanovitvenega akta javnega podjetja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in
mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini
Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Roman Perčič:
Pri predlogu pravilnika gre za upoštevanja predloga, da se komunalni prispevek za gradnjo
individualnih stanovanjskih stavb ne subvencionira samo mladim družinam, pač pa tudi mladim
investitorjem v starosti do 35 let. Posamezni investitor je do subvencije upravičen samo enkrat.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Roman Perčič, Franc Pipan in Gregor Korene.
Povzetek razprave:
V razpravi so bile podane naslednje pripombe in predlogi k predlogu pravilnika:
- definirati, ali je potrebno priložiti k vlogi dokončno ali pravnomočno gradbeno
dovoljenje,
- definirati, katera dokazila je potrebno priložiti k vlogi,
- opredeliti naziv strokovne službe občinske uprave, ki bo obravnavala vloge,
- dodati prehodno določbo, da se postopki, začeti pred uveljavitvijo novega pravilnika,
dokončajo po prej veljavnem pravilniku,
- navesti, kdo preverja morebitne zlorabe subvencije,
- definirati, kako se subvencionira primer gradnje večstanovanjskih stavb,
- preveriti možnost dodelitve različne višine subvencije za podeželje in za urbano
območje.
Glede na podane pripombe in predloge, je bil podan predlog, da se sprejem predmetnega
pravilnika preloži na naslednjo sejo občinskega sveta.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o preložitvi sprejema pravilnika, s povzetkom predlogov in
pripomb iz razprave.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s predlogom Pravilnika o subvencioniranju komunalnega
prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih
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stanovanjskih stavb v Občini Sevnica ter sprejel sklep, da se sprejem predmetnega
pravilnika preloži na naslednjo sejo občinskega sveta.
V razpravi so bile podane naslednje pripombe in predlogi k predlogu pravilnika:
- definirati, ali je potrebno priložiti k vlogi dokončno ali pravnomočno gradbeno
dovoljenje,
- definirati, katera dokazila je potrebno priložiti k vlogi,
- opredeliti naziv strokovne službe občinske uprave, ki bo obravnavala vloge,
- dodati prehodno določbo, da se postopki, začeti pred uveljavitvijo novega
pravilnika, dokončajo po prej veljavnem pravilniku,
- navesti, kdo preverja morebitne zlorabe subvencije,
- definirati, kako se subvencionira primer gradnje večstanovanjskih stavb,
- preveriti možnost dodelitve različne višine subvencije za podeželje in za urbano
območje.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Seznanitev s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 pred sprejetjem v drugi
obravnavi
Uvodno obrazložitev so podali župan; dr. Petra Vertelj Nared, LUZ d.d. Ljubljana in Roman
Perčič:
Predstavljen je bil postopek drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica. Na dolgotrajnost postopka je vplivalo predvsem pridobivanje prvih mnenj
pristojnih nosilcev urejanja prostora in pridobivanje končnih pozitivnih mnenj le-teh, kjer niso
bili upoštevani zakonski roki za njihovo izdajo. Oblikovani predlog ima trenutno vsa pozitivna
mnenja, razen mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je v končnem
usklajevanju. Po uskladitvi še tega bo pripravljavec dokumenta, podjetje LUZ d. d., pripravil
usklajeni dokument, ki ga bo potrdil občinski svet na izredni seji.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Kukec, Tomaž Lisec, župan in Božidar Beci.
Povzetek razprave:
V razpravi so razpravljavci podali naslednja stališča:
- da je potrebno upoštevati značilnosti vinogradniških območij in velikost že obstoječih
pozidanih objektov za namen vinogradništva na Dolenjskem in v Posavju,
- da se čimprej pripravi končna verzija Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 ter izvede sprejem akta na seji
občinskega sveta,
- da se v roku 30 dni po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 prične postopek za novo, tretjo
spremembo občinskega prostorskega načrta.
Župan: Predlaga sprejem sklepa, s stališči iz razprave.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 pred sprejetjem v drugi obravnavi.
Občinski svet je v razpravi zavzel naslednja stališča:
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-

-

da je potrebno upoštevati značilnosti vinogradniških območij in velikost že
obstoječih pozidanih objektov za namen vinogradništva na Dolenjskem in v
Posavju,
da se čimprej pripravi končna verzija Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 ter izvede sprejem
akta na seji občinskega sveta,
da se v roku 30 dni po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 prične postopek za novo,
tretjo spremembo občinskega prostorskega načrta.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev so podali župan; direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn, vodja
Oddelka za finance; Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun; Božidar Beci,
predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo; Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Odbora za družbene dejavnosti:
Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje
minulega leta ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega dela. Stabilnost
zaključnega računa je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter
drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje
investicijskega cikla.
Delovna telesa občinskega sveta so obravnavala zaključni račun, se z njim strinjajo in
prelagajo občinskemu svetu njegov sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega zaključnega računa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal župan:
V odloku se v skladu z obravnavo 8. točke dnevnega reda dopolnjuje en člen odloka, z
navedbo »mladi investitor«, kar pomeni, da se upravičenost do subvencije komunalnega
prispevka za gradnjo individualne stanovanjske hiše za gradnjo razširi še na mlade investitorje,
ki še niso dopolnili 35 let starosti.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
JZ KŠTM Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Na podlagi ustanovitvenih aktov zavod upravlja svet zavoda, ki ima 11 članov, in sicer šest
predstavnikov ustanovitelja, enega predstavnika delavcev zavoda in štiri predstavnike
zainteresirane javnosti. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta so lahko
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Predstavnike ustanovitelja imenuje
občinski svet. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno. Štiri predstavnike
zainteresirane javnosti imenujejo društva s področja kulture, športa, turizma in društva, ki so
organizirana v Mladinski svet Občine Sevnica.
Zveze so za naslednje mandatno obdobje predlagale sledeče predstavnike javnosti v svet
zavoda:
- Zveza kulturnih društev Sevnica: Jožeta Novaka, Boštanj 58, Boštanj,
- Turistična zveza Občine Sevnica: Annemarie Culetto, Račica 42, Loka pri Zidanem
Mostu,
- Mladinski svet Občine Sevnica: Sanja Slemenšek, Cankarjeva ulica 7, Sevnica,
- Športna zveza Sevnica: Bruna Vidmarja, Gabrijele 6, Krmelj.
Za predstavnico delavcev je bila izvoljena Alenka Kozorog, Lukovec 30a, Boštanj.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala politične stranke zastopane
v občinskem svetu, da predlagajo kandidate za predstavnike ustanoviteljice v Svetu JZ KŠTM
Sevnica, prispelo je osem predlogov:
- SD: Stanislava Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica,
- SD: Franc Sotošek, Drožanjska cesta 68, Sevnica,
- DeSUS: Jožef Žnidarič, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,
- SMC: Klaudija Redenšek, Spodnje Negonje 15 a, Rogaška Slatina, (začasno bivališče:
Boštanj 36, Boštanj),
- SDS: Miran Grubenšek, Kvedrova cesta 6 a, Sevnica,
- SLS: Janez Kukec, Tržišče 11 e, Tržišče,
- SLS: Danica Kramžar, Kamenško 5, Šentjanž,
- Lista Janeza Šerjaka za občino Sevnica: Vanja Žulič, Trnovec 16, Zabukovje.
Komisija je podane predloge obravnavala na svoji seji in predlagala občinskemu svetu, da za
predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet JZ KŠTM Sevnica imenuje:
- Stanislavo Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica,
- Klaudijo Redenšek, Spodnje Negonje 15 a, Rogaška Slatina, (začasno bivališče:
Boštanj 36, Boštanj),
- Mirana Grubenška, Kvedrova cesta 6 a, Sevnica,
- Janeza Kukca, Tržišče 11 e, Tržišče,
- Danico Kramžar, Kamenško 5, Šentjanž,
- Vanjo Žulič, Trnovec 16, Zabukovje.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet JZ KŠTM
Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet JZ KŠTM
Sevnica imenoval:
- Stanislavo Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica,
- Klaudijo Redenšek, Spodnje Negonje 15 a, Rogaška Slatina,
- Mirana Grubenška, Kvedrova cesta 6 a, Sevnica,
- Janeza Kukca, Tržišče 11 e, Tržišče,
- Danico Kramžar, Kamenško 5, Šentjanž,
- Vanjo Žulič, Trnovec 16, Zabukovje.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2017
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Maja Šušterič:
Na podlagi Zakona o dedovanju je lokalna skupnost upravičena v zapuščinskem postopku
zahtevati omejitev dedovanja in izročitev premoženja v vrednosti 2/3 prejete pomoči v skladu
s predpisi o socialnem varstvu (financiranje institucionalne oskrbe, pomoči na domu). Prav
tako občina v zapuščinskih postopkih uveljavlja terjatev iz naslova morebitnega plačila
pogrebnih stroškov, saj v primeru, ko ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroške
pokopa, poravna stroške občina, ki ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega. V letu 2017 je Občina Sevnica svojo terjatev prijavila v dvanajstih zapuščinskih
postopkih, v skupni višini terjatev 87.263,14 EUR, od katerih je osem že zaključenih. V letu
2017 so bile zaključene tudi tri zapuščinske zadeve iz prejšnjih let, v katerih je Občina Sevnica
priglasila terjatve iz naslova plačevanja domske oskrbe in plačila stroškov pogreba. V
zapuščinskih postopkih je Občina Sevnica na podlagi sklepov o dedovanju v letu 2017 prejela
nepremičnine, v ocenjeni skupni vrednosti 1.226,83 EUR in denarna sredstva v skupni višini
28.395,58 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predloženim poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v
letu 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Dopolnitev številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2018
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Maja Šušterič:
Občinski svet Občine Sevnica je na 27. redni seji, dne 28.11.2017, kot sestavni del proračuna
občine sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2018.
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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. S sklenitvijo menjalnih in prodajnih pogodb je
predvidena zemljiškoknjižna ureditev odsekov občinskih lokalnih cest ter zemljišč v lasti
občine, ki so v zasebni rabi. Večinoma gre za parcele, katerim je bil ukinjen status javnega
dobra, saj več ne služijo namenu, zaradi katerega jim je bil dodeljen status javnega dobra.
Zaradi rekonstrukcije občinske lokalne ceste v Tržišču ter možnosti za naknadno ureditev
stanovanjskega območja je predviden odkup zemljišča s stavbo na naslovu Tržišče 42,
Tržišče.
Na območju stanovanjske soseske Dolnje Brezovo je predvidena sklenitev menjalne ter
prodajne pogodbe, na podlagi katerih občina pridobi zemljišča potrebna za infrastrukturno
ureditev območja.
V k.o. Studenec bo Občina Sevnica z izvedbo menjave pridobila zemljišča, ki v naravi
predstavljajo dostopno pot do Čistilne naprave Studenec, pogodbena stranka pa funkcionalno
zemljišče lastnega objekta.
Z investitorjem gradnje večnamenskega objekta v k.o. Šmarje bo sklenjena menjalna pogodba,
s katero bo v k.o. Sevnica pridobljeno zemljišče potrebno za ureditev javnega parkirišča,
namenjenega obiskovalcem oziroma stanovalcem starega mestnega jedra.
Načrtovana je tudi prodaja stanovanja v stavbi na naslovu Prvomajska ulica 16, Sevnica.
Kupec bo izbran s postopkom javnega zbiranja ponudb.
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 dopolnitve št. 1 načrta ravnanja z občinskim nepremičnim
premoženjem.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Maja Šušterič:
Večina parcel, katerim se ukinja status javnega dobra, je nastalo v okviru odmer odsekov
občinskih kategoriziranih cest po dejanskem poteku. Navedene parcele bodo predmet
menjave, tako da Občina Sevnica pridobi v last parcele, ki v naravi predstavljajo cestno telo,
posamezni lastniki pa parcele, ki jih dejansko uporabljajo.
Pri ostalih primerih gre za prodajo parcel zainteresiranim lastnikom sosednjih zemljišč, ki
opuščeno javno dobro že uporabljajo, in se status javnega dobra ukinja, ker nepremičnine ne
služijo več namenu, zaradi katerega jim je bil status javnega dobra dodeljen. Gre za uskladitev
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi sodelujejo: Gregor Korene, župan, Maja Šušterič in Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Svetnika je zanimalo, kakšna je čakalna doba za izvedbo teh postopkov na občini, kakšne so
cene postopka, podal je predlog, da bi se za te postopke angažiral še dodatni izvajalec.
Pojasnjeno je bilo, da gre za dolgotrajnejše postopke, ki se večinoma pričnejo na podlagi vloge
stranke. Najprej mora biti opravljena geodetska odmera ceste po dejanskem poteku, ki jo
izvede izbrani izvajalec. Po pravnomočnosti odločbe geodetske uprave, se sklene pravni
posel. V primeru nestrinjanja lastnikov zemljišč z izvedeno odmero, se postopki zavlečejo, prav
tako je težava v neodzivnosti strank, ko je postopek že v fazi sklepanja pravnega posla.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1146/2, k.o. 1383 Cerovec,
- parc. št. 1600/3, k.o. 1386 Kal,
- parc. št. 373/2, k.o. 1376 Kladje,
- parc. št. 1449/2, k.o. 1362 Okroglice,
- parc. št. 1439/3 in 1439/4, obe k.o. 1385 Podboršt,
- parc. št. 2669/53, k.o. 1393 Studenec,
- parc. št. 1260/2 in 1260/3, obe k.o. 1384 Šentjanž,
- parc. št. 2755/7, 2727/2, 2863, 2720/2, 2720/5, 2720/7,
2720/9, 2720/11 in 2721/2, vse k.o. 1397 Tržišče in
- parc. št. 1645/6, k.o. 1373 Žigrski Vrh
ter odobril predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Danica Božič in Janez Šerjak.
Povzetek razprave:
Tomaž Lisec:
Pri odgovorih, vezanih na sanacijo ceste na odseku od železniške postaje do mostu čez reko
Mirno v Dolenjem Boštanju, je podal mnenje, da se Občina Sevnica ni dovolj angažirala pri
pogovorih s Slovenskimi železnicami.
Danica Božič v imenu Rada Kostrevca: (povzetek pisno podanih pripomb na odgovore, ki so
priloga zapisniku)
1. Pri odgovoru na vprašanje o tem, kdo financira in je pristojen za čiščenje pločnikov ob
državnih cestah, je podal še dve dodatni vprašanji:
a. Kdo konkretno je s strani izvajalca čiščenja pooblaščen za komuniciranje s
krajevnimi skupnostmi v zvezi z izvajanjem čistilnih del?
b. Ali je opredeljen terminski plan izvedbe čiščenja po posameznih krajevnih
skupnostih, komu je posredovan, kdo je odgovoren za realizacijo čiščenja in
komu poroča glede na to, da je verjetno dejavnost po pogodbi financirana s
stani občine?
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2. Pri odgovoru na vprašanje glede ureditev športnega parka v Krmelju, je podal še
dodatna vprašanja:
a. Zanima ga, kdaj časovno bo izdelava občinskega podrobnega prostorskega
načrta uvrščena v časovni seznam aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti preden
se pričnejo posegi v ta prostor? Kje ima občina ustrezne formalne podlage za
pogovore o predvidenih posegih v ta prostor?
b. Ali je Občina Sevnica na kakršen koli način povabila Ribiško družino Sevnica k
pogovorom o možnih rešitvah odvodnjavanja travnatih površin na tem
območju?
c. Podal je pobudo, da se pregleda in dopolni strategija upravljanja športnega
parka v Krmelju in opredelijo pristojnosti posameznih deležnikov in se pristopi
k celovitem urejanju tega območja.
Janez Šerjak:
Pri odgovoru na njegovem vprašanju glede čakalne liste in dobe za sprejem v vrtce na območju
občine Sevnica, je podal pripombo, da je opaziti, da brezposelni starši oddajajo svoje otroke v
vrtec, po drugi strani pa otroci zaposlenih staršev ostajajo na čakalni listi za sprejem v vrtec.
Meni, da bi morala biti zaposlenost staršev prednostni kriterij pri sprejemu otrok v vrtec.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombami:
Tomaž Lisec:
Pri odgovorih, vezanih na sanacijo ceste na odseku od železniške postaje do mostu čez
reko Mirno v Dolenjem Boštanju, je podal mnenje, da se Občina Sevnica ni dovolj
angažirala pri pogovorih s Slovenskimi železnicami.
Rado Kostrevc: (povzetek pisno podanih pripomb na odgovore, ki so priloga zapisniku)
1. Pri odgovoru na vprašanje o tem, kdo financira in je pristojen za čiščenje
pločnikov ob državnih cestah, je podal še dve dodatni vprašanji:
a. Kdo konkretno je s strani izvajalca čiščenja pooblaščen za komuniciranje
s krajevnimi skupnostmi v zvezi z izvajanjem čistilnih del?
b. Ali je opredeljen terminski plan izvedbe čiščenja po posameznih krajevnih
skupnostih, komu je posredovan, kdo je odgovoren za realizacijo čiščenja
in komu poroča glede na to, da je verjetno dejavnost po pogodbi
financirana s stani občine?
2. Pri odgovoru na vprašanje glede ureditev športnega parka v Krmelju, je podal še
dodatna vprašanja:
a. Zanima ga, kdaj časovno bo izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta uvrščena v časovni seznam aktivnosti, ki jih je
potrebno izvesti preden se pričnejo posegi v ta prostor? Kje ima občina
ustrezne formalne podlage za pogovore o predvidenih posegih v ta
prostor?
b. Ali je Občina Sevnica na kakršen koli način povabila Ribiško družino
Sevnica k pogovorom o možnih rešitvah odvodnjavanja travnatih površin
na tem območju?
c. Podal je pobudo, da se pregleda in dopolni strategija upravljanja
športnega parka v Krmelju in opredelijo pristojnosti posameznih
deležnikov in se pristopi k celovitem urejanju tega območja.
Janez Šerjak:
Pri odgovoru na njegovem vprašanju glede čakalne liste in dobe za sprejem v vrtce na
območju občine Sevnica, je podal pripombo, da je opaziti, da brezposelni starši
oddajajo svoje otroke v vrtec, po drugi strani pa otroci zaposlenih staršev ostajajo na
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čakalni listi za sprejem v vrtec. Meni, da bi morala biti zaposlenost staršev prednostni
kriterij pri sprejemu otrok v vrtec.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. Zanima ga, ali je Splošna bolnišnica Brežice regijska ustanova in zakaj v svetu zavoda
ni predstavnika iz občine Sevnica. Na to je potrebno opozoriti resorno ministrstvo, tudi
zato, ker je v tej bolnišnici delež pacientov iz našega območja relativno visok.
2. Glede na to, da je Vlada Republike Slovenija potrdila strategijo, ki med drugim
predvideva, da po letu 2030 v Sloveniji ne bo več dovoljena prva registracija
avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel, predlaga, da naj tako Občina
Sevnica kot tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je, to usmeritev upoštevajo pri
nabavah novih vozil in kupuje vozila na električni pogon.
Janez Šerjak:
1. Zanima ga poslovanje Rokometnega kluba Sevnica, način delovanja pristojnosti in
odgovornost predsednika za poslovanje ter če je bila sklicana skupščina kluba.
2. Glede parkiranja na modri coni za HTC-jem ga zanima, ali je možna ureditev parkiranja
tudi s parkirno uro oziroma z listki z lastnoročnim zapisom ure prihoda.
Tanja Novšak:
1. Opozori na neurejenost parcel ob vstopu na Drožanjsko cesto in predlaga, da se
pozove lastnike k ureditvi.
2. Ponovno opozori na smrad iz Drožanjskega potoka.
3. Zanima jo, kdaj bodo dokončana dela na nadvozu v Šmarju.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga, da naj Občina Sevnica pridobi pogodbo, vezano na obnovo nadvoza v
Šmarju, s podatki o rokih izvedbe, o spoštovanju rokov in možnih penalih, naročniku,
plačniku in izvajalcu.
2. Zanima ga, ali bo za kolesarsko povezavo preko nadvoza potrebno pridobiti nov
projekt.
3. Vpraša, kaj mora Občina Sevnica še pridobiti za vzpostavitev plovnega režima na
akumulacijskem bazenu pri HE Arto – Blanca.
4. Zanima ga, kdaj bo dokončno zaključena sanacija odseka cesta Telče – Slančji Vrh.
Gregor Korene:
Ponovno je podal pobudo, da naj Občina Sevnica opozori Direkcijo RS za infrastrukturo na
slabo stanje cestišča na državni cesti pri vstopu v občino Sevnica med Šmarčno in Vrhovim.
Ivan Orešnik:
Predlaga sanacijo prekopa državne ceste v Krmelju pri zdravstveni postaji.
Irena Dobnik:
Zanima jo vrednotenje dela trenerjev in delitev sredstev za rekreacijo odraslih po Odloku o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega program športa v Občini Sevnica.
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Ad 18
Razno
Župan:
- napovedal je izvedbo izredne sejo občinskega sveta za potrebe sprejema Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
2,
- povedal je, da bo naslednja redna seja predvidoma 23.5.2018,
- povabil je na naslednje dogodke:
o 15.4.2018, ob 10. uri pri Vinskem dvoru Deu na Malkovcu bo osrednja proslava
v počastitev dneva upora proti okupatorju,
o 1.5.2018: tradicionalni pohod na Lisco s proslavo ob 11. uri,
o 2.5.2018: tradicionalni gorski tek na Lisco
- čestital je svetniku Vincencu Sitarju za osebni praznik.

Seja je bila zaključena ob 18.16 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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Rado Kostrevc
Krmelj 86
8296 Krmelj
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19 A
8290 Sevnica

Datum: 11. 4. 2018
Zadeva: Pripombe na odgovore na zastavljena svetniška vprašanja
Na 29. redni seji Sveta Občine Sevnica, 14. 2. 2018, sem kot član občinskega sveta zastavil
dve vprašanji in podal eno pobudo. Na vprašanji in pobudo sem prejel odgovor z gradivom za
sejo, ki mi je bilo posredovano. Za vse odgovore na moja vprašanja oz. pobudo se vam
zahvaljujem. Žal se zaradi v naprej načrtovanih službenih obveznosti seje ne morem udeležiti,
zato posredujem pisne pripombe na odgovore, ki sem jih prejel in zastavljam dodatna
vprašanja.
Vprašanji:
1. Kdo je pristojen za obžagovanje drevja, ki raste na zasebnih zemljiščih ob javnih cestah?
Odgovor sem vzel na znanje in ga sprejemam, želim vam lahko samo čim večjo uspešnost pri
nagovarjanju lastnikov zemljišč, da poskrbijo za urejenost vsaj tistih zemljišč, ki ležijo ob
glavnih cestnih komunikacijah.
2. Kdo financira in je pristojen za čiščenje pločnikov ob javnih cestah?
Odgovor, ki sem ga prejel načeloma pojasnjuje princip čiščenja, ki je pogodbeno opredeljen
in v splošnem pojasnjuje način izvedbe čiščenja in posamezne pristojnosti. Prosim pa vseeno
za dodatna pojasnila o tem.
a) Kdo konkretno je s strani izvajalca čiščenja pooblaščen za komuniciranje s
krajevnimi skupnostmi v zvezi z izvajanjem čistilnih del?
b) Glede na to, da je kar nekaj krajevnih skupnosti v občini Sevnica me zanima ali je
opredeljen terminski plan izvedbe čiščenja po posameznih krajevnih skupnostih, komu
je posredovan, kdo je odgovoren za realizacijo čiščenja in komu poroča glede na to, da
je verjetno dejavnost po pogodbi financirana s strani občine?
Pobuda:
1. Vzpostavitev pogojev za izgradnjo atletske steze, zaletišča za skok v daljino in druge
športne dejavnosti in ureditev degradiranega območja travnatih površin v športnem parku v
Krmelju.
Za informacije o dosedanjih aktivnostih se zahvaljujem, v zvezi z mojo pobudo pa prosim še
za dodatna pojasnila.
a) Če je, kot navajate, »za predmetno področje smiselno izdelati občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN)«, me zanima kdaj bo ta načrt uvrščen v časovni seznam
aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti preden se pričnejo posegi v ta prostor? Kako s tega
vidika razumeti pogovore občine, kot lastnika zemljišča, s KS Krmelj in z OŠ Krmelj
o predvidenih posegih v ta prostor, vendar brez ustreznih formalnih podlag?

b) Ali je občina Sevnica, kot lastnik zemljišča, pridobila informacije o tem, kako
trajno rešitev v odvodnjavanju poplavljenih travnatih površin vidi Ribiška družina
Sevnica, ali je ribiče kot upravljalce vodnih virov kdaj povabila k pogovorom o
razrešitvi stanja na način, ki bi upošteval potrebe in interese tako ribičev, kakor tudi
drugih uporabnikov omenjenih površin?
Ponovno dajem pobudo, da se celostno pregleda in dopolni strategija upravljanja s tem
območjem, da se jasno opredeli in razmeji pristojnosti posameznih deležnikov in da se
pristopi k celovitemu urejanju tega območja.
Lep pozdrav
Rado Kostrevc

