OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2018
Datum: 1.6.2018

ZAPISNIK
30. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 23.5.2018, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Natalija Hostnik, Dane Hribar,
Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica Kramžar,
Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc Pipan,
Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja Žulič.
ODSOTNI član občinskega sveta:
Božidar Groboljšek.
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
- Roman Strlekar, v.d. vodje Oddelka za družbene dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Jelka Tršinar, višja svetovalka župana
Poročevalca:
- Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, k 4. in 5. t.d.r.
- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., k 8. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Vernesa Sadulai in Robert Sajovic – Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 30. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje
Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Svojo zadržanost je
sporočil svetnik Božidar Groboljšek. Ugotovil je, da je občinski svet sklepčen.
Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava:
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8. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono
Blanca.
Na klop sta bili dani stališči Odbora za okolje in prostor k 7. in 8. točki dnevnega reda.
o

**Ob 15.32 pride Rado Kostrevc (prisotnih 22 svetnikov).
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
obravnava 8. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 29. redne seje občinskega sveta z dne 11.4.
2018
3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. izredne seje občinskega sveta z dne
9.5.2018
4. Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2017
5. Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018
6. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – prva obravnava
7. Predlog Odloka o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega
bazena HE Arto – Blanca – prva obravnava
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – skrajšani postopek
9. Predloga mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole
Ane Gale Sevnica
10. Dopolnitev številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2018
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 29. redne seje občinskega sveta
z dne 11.4.2018
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 29. redne seje občinskega sveta z dne 11.4.2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
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 29. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 29. redne seje občinskega sveta z dne
11.4.2019.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. izredne seje občinskega sveta
z dne 9.5.2018
Župan: Podal je informacijo o objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št.
33/18 z dne 18.5.2018, v veljavo bo stopil 8. dan po objavi v Uradnem listu RS, in sicer 26. 5.
2018.
Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta z dne 9.5.2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Župan: Odpre razpravo o pregledu sklepov.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 2. izredne seje.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 2. izredne seje občinskega sveta z dne 9.5.2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Poročilo in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod
d.o.o. Sevnica:
V letu 2017 je bilo na distribucijsko omrežje priključenih skupno 661 odjemalcev, od tega 548
gospodinjskih odjemalcev in 113 komercialnih odjemalcev. Število odjemalcev se je zmanjšalo
za 5 pri gospodinjskih odjemalcih, bodisi zaradi ukinitve odjemnega mesta bodisi zaradi
prehoda na uporabo drugega energenta. V obravnavanem letu je bilo po omrežju
distribuiranega 19.331.760 kW zemeljskega plina, kar je za 589.461 kW manj od količine v letu
poprej in je odraz vremenskih pogojev. Hrbtenica plinovodnega omrežja v mestu Sevnica je
bila zgrajena v letu 1995 in imajo praktično vsi prebivalci mesta možnost priključitve, zato
večjih investicij v omrežje ni bilo. Država z razpisi ne vzpodbuja pri odjemalcih uporabo
zemeljskega plina, kot to počne z razpisi za vgradnjo toplotnih črpalk in uporabo bio mase.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod 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 čisti dobiček Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
iz poslovanja v letu 2017, ki znaša 4.118,04 EUR, ostaja nerazporejen in se ga v celoti
prenese v leto 2018, na preneseni dobiček iz prejšnjih let.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018
Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica:
Podjetje opravlja dve energetski dejavnosti v občini in sicer kot operater distribucijskega
sistema in kot dobavitelj zemeljskega plina odjemalcem, kar je trgovski del dejavnosti podjetja.
Naloge, ki jih mora podjetje opravljati kot operater distribucijskega sistema, so jasno
opredeljene v področni zakonodaji. Osnova za izračun prihodkov iz dejavnosti kot operater
distribucijskega sistema, ki jo plačujejo odjemalci na omrežju so prihodki iz omrežnine. Količina
distribuiranega plina se vsem distributerjem zmanjšuje tudi zaradi vse boljših naprav z dobrimi
izkoristki, toplotnih izolacij objektov in bolj racionalne rabe energentov. Planirani prihodki za
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leto 2018 iz te dejavnosti predvidevajo pozitivno poslovanje (+10.515 EUR), planirani trgovski
del dejavnosti predvideva negativno poslovanje (-8.076,21 EUR), tako da je planirani skupni
finančni rezultat za leto 2018 pozitivno poslovanje podjetja, z ostankom prihodka v višini
2.438,79 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tanja Novšak, Anton Krajnc, župan in Irena Dobnik.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da naj podjetje poskuša z raznimi marketinškimi akcijami zajeziti odhod
odjemalcev plina k drugim ponudnikom. Podan je bil odgovor, da prodajna cena plina podjetja
bistveno ne odstopa od ostalih dobaviteljev plina, tako da je pa težko konkurirati novim
ponudnikom na trgu, ki ponujajo zemeljski plin v paketu z ostalimi energenti (elektrika, olje,
biomasa) in ponujajo akcije, ki jim JP Plinovod d.o.o. Sevnica ne more konkurirati. Zastavljeno
je bilo še vprašanje glede plana investicij za vnaprej, nakar je direktor pojasnil, da je bila
hrbtenica plinovodnega omrežja v mestu Sevnica zgrajena v letu 1995 in imajo praktično vsi
prebivalci mesta možnost priključitve, zato nekaj večjih investicij v omrežje ne bo.
**Ob 15.53 pride Danica Kramžar (prisotnih 23 svetnikov).
**Ob 15.55 pride Gregor Korene (prisotnih 24 svetnikov).
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi poslovnega in finančnega načrta podjetja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
Predlog odloka se usklajuje z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, ki od 1.1.2019
za promocijske namene Slovenske turistične organizacije predvideva uvedbo promocijske
takse. Slednja ne bo prihodek občinskega proračuna, nastanitveni obrati pa jo bodo odvajali v
imenu in za račun Slovenske turistične organizacije. Na podlagi doslej veljavnega odloka,
znaša višina turistične takse za nastanitvene objekte 1,15 evra, po novem odloku pa bo
znašala 1,20 evra za eno nastanitev in bo veljala za vse nastanitvene obrate, ki jih je v sevniški
občini 14, imajo pa 241 stalnih ležišč. Poleg turistične takse se bo po novem obračunala tudi
promocijska taksa, ki znaša 0,30 evra. Tako bo turistična in promocijska taksa na območju
občine od 1.1.2019 skupaj znašala 1,50 evra. Skladno z novim Zakonom o spodbujanju
razvoja turizma lahko občine turistično takso določijo v znesku do 2,5 eura, Občina Sevnica
pa z namenom spodbujanja in podpore razvoju turizma ostaja na nižjem znesku od
dovoljenega.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog odloka in predlagal, da se zaradi
zaokrožitve predlagani znesek 1,15 EUR poveča na 1,20 EUR, kar so pripravljavci gradiva pri
pripravi gradiva za sejo občinskega sveta že upoštevali.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka v prvi obravnavi.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Odloka o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju
akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podal župan, Roman Strlekar in Jože Udovč, predsednik Odbora za
okolje in prostor:
Izgradnja hidroelektrarn in zajezitev akumulacijskih bazenov je v posavski prostor prinesla
številne spremembe ter pričakovanja lokalnih skupnosti in širše javnosti. Akumulacijski bazeni
s pripadajočo infrastrukturo so v državnih prostorskih načrtih opredeljeni kot območja
večnamenske rabe vodnega in obvodnega prostora. Občina Sevnica želi na območju
hidroelektrarn na Spodnji Savi kar najbolje izkoristiti možnosti za razvoj turizma, športa in
rekreacije, katerega pomemben element je tudi vzpostavitev plovbnega režima in ustreznih
ureditev za plovbo po akumulacijskih bazenih. To je občini za območje akumulacijskega
bazena HE Boštanj že uspelo urediti, tako da sta zaključeni prvi dve sezoni motorne plovbe.
Vzpostavljeni so bili osnovni pogoji za izvajanje plovbe ter transparenten in ažuren sistem
obveščanja za zagotovitev varnosti na plovbnem območju. Na podoben način je Občina
Sevnica pristopila tudi k urejanju plovbe na akumulacijskem bazenu HE Arto–Blanca. Sprejeti
odlok ureja splošni plovbni režim, opredeljuje dolžnosti Občine Sevnica kot skrbnika plovbnega
območja ter KŠTM Sevnica kot upravljavca pristanišča in vstopno izstopnih mest. Dolžnost
skrbnika je vzdrževati plovbno območje, kar zajema redne preglede, skrb za varnost plovbe
na plovbnem območju ter odstranitev ovir. Upravljavec mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo
varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil. V
skladu z odlokom bo tako potrebno v nadaljevanju urediti pristanišče pri čistilni napravi Sevnica
ter vstopno izstopna mesta ter vzpostaviti ustrezne opozorilne in informacijske table.
Obrazloženi sta bili pobudi, podani na Odboru za okolje in prostor (navedeni sta v nadaljevanju
zapisnika) ter izraženo strinjanje glede pobude glede dopolnitve prvega odstavka 15. člena
predloga odloka.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka v prvi obravnavi, predlog podpira, s
tem, da se: dopolni prvi odstavek 15. člena tako, da se navedejo razlogi za prepoved plovbe
na pobudo upravljavca (zaradi varnosti in kršitev plovbnega režima); ter da se preučijo višine
določenih glob v kazenskih določbah.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Vincenc Knez, Janez Šerjak, župan in Roman Strlekar.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili izpostavljeni pogoji za pridobitev naziva voditelja čolna, ki se opravlja na
podlagi določb Zakona o plovbi po celinskih vodah ter podan predlog po združitvi obravnav
odloka, da lahko zainteresirani začnejo že v tej sezoni izkoriščati plovni potencial reke Save.
Župan: Predlaga združitev obravnav predloženega odloka ter dva sklepa.
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SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o določitvi plovnega režima na
reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju
akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca s tem, da se:
- dopolni prvi odstavek 15. člena tako, da se navedejo razlogi za prepoved plovbe
na pobudo upravljavca in se v besedilo za besedno zvezo »na lastno pobudo«
doda besedilo »zaradi varnosti ali kršitev plovbnega režima«.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič, Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA
d.o.o. in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Gre za uskladitev že obstoječega prostorskega odloka, sprejetega v letu 2011, ki bodočima
investitorjema omogoča uskladitev za izvedbo poslovne gradnje na tem območju.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka, nanj nima pripomb in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem po skrajšanem postopku
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predloga mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ane
Gale Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda je 16.3.2018 objavil že četrti razpis za ravnatelja šole, predhodni trije so se končali
neuspešno. V vmesnem času je svet zavoda izmed svojih zaposlenih za obdobje enega leta
imenoval vršilko dolžnosti ravnateljice, Natašo Pozderec. Na tokratni razpis sta se javili dve
kandidatki in en kandidat. Po pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da ena izmed kandidatk ne
izpolnjuje pogojev za imenovanje. Kandidata, čigar vlogi sta bili popolni in tudi izpolnjujeta
pogoje sta Milanka Rantah iz Sevnice ter Gregor Pirš iz Artič. Svet zavoda je v skladu s
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področnim zakonom z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenj o kandidatki in
kandidatu za ravnatelja šole, ki izpolnjujeta razpisne pogoje, ker mora svet zavoda 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.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 21. seji dne 15.5.2018
seznanila s pisnima prijavama obeh kandidatov. Na povabilo komisije sta kandidata na seji
tudi osebno predstavila svojo prijavo in program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje o obeh kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica, s tem, da
daje Milanki Rantah prednost pri imenovanju.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Svetnik je izrazil mnenje, da je prav, da se poda domačinki prednost pri imenovanju.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Milanki Rantah, stanujoči na
naslovu Kajuhova ulica 19, pošta Sevnica, za ravnateljico Osnovne šole Ane Gale
Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za ravnateljico.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu Gregorju Piršu, stanujočemu na
naslovu Trebež 17 a, pošta Artiče, za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Dopolnitev številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2018
Uvodno obrazložitev je podali direktor občinske uprave:
Občinski svet 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 ter na 29. redni seji,
dne 11.04.2018 njegovo dopolnitev št. 1.
Letni načrt ravnanja občinskega stvarnega premoženja se tudi tokrat dopolnjuje, ker vanj niso
vključene nepremičnine, katerih odkup oziroma prodaja ni bila predvidena pred sprejemom
načrta oziroma je bila z zainteresiranimi strankami dogovorjena naknadno. V načrt
pridobivanja so dodane parcele, ki jih Občina Sevnica potrebuje za različne infrastrukturne
ureditve javnih površin (parkirišča, izgradnja pločnikov in povezovalnih poti). Nepremičnine,
predvidene za prodajo predstavljajo kmetijska in stavbna zemljišče, ki jih je občina pridobila iz
naslova plačevanja domske oskrbe ter jih ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. V načrt
razpolaganja se prav tako dodajajo parcele v k.o. Goveji Dol, kjer je mogoča stanovanjska
gradnja. Navedena dopolnitev nima finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki
ravnanja z nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih
proračunskih postavk
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dopolnitve št. 2 načrta ravnanja z občinskim nepremičnim
premoženjem.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Franc Pipan in župan.
Povzetek razprave:
Glede odgovorov glede strelišča na Radni, sta svetnika podala dodatna vprašanja oziroma
pobude:
- Ali ima strelišče na Radni uporabno dovoljenje?
- Če je možno, naj Občina Sevnica pridobi razpored streljanja in če se da, naj vpliva na
omejeno uporaba strelišča za samo lokalne uporabnike.
- Obstoječo pogodbo je potrebno ažurirati ter vanjo vnesti pogoje glede omejitev hrupa
in ostale pogoje uporabe.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, z dano pripombo.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo:
Tomaž Lisec in Franc Pipan:
Glede odgovorov glede strelišča na Radni, sta svetnika podala dodatna vprašanja
oziroma pobude:
- Ali ima strelišče na Radni uporabno dovoljenje?
- Če je možno, naj Občina Sevnica pridobi razpored streljanja in če se da, naj
vpliva na omejeno uporaba strelišča za samo lokalne uporabnike.
- Obstoječo pogodbo je potrebno ažurirati ter vanjo vnesti pogoje glede omejitev
hrupa in ostale pogoje uporabe.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, če se je Občina Sevnica odzvala na javni razpis WiFi4EU ter če je
ocena, da je v občini točk za brezplačni javni brezžični internet dovolj.
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2. Zanima ga, če Občina Sevnica razmišlja o urejenem parkirišču za tovornjake v
dolini reke Mirne.
3. Predlaga postavitev premičnega stranišča in pitnika na območju otroškega igrišča
v Naselju heroja Maroka.
4. Predlaga postavitev znaka za živali na cesti v Impoljskem grabnu.
Danica Božič:
Pri obravnavi Predloga proračuna Občine Sevnica za leto 2018 je podala predlog za možnost
finančnega sodelovanja občine pri ureditvi klančin za dostope invalidov v stanovanja v blokih
v Naselju heroja Maroka v Sevnici. Zanima jo, kdaj se načrtuje izvedba le-teh.
Rado Kostrevc in Franc Pipan:
Predlagala sta ureditev področja odlaganja odpadnih folij bal sena, če še ni formalno urejeno.
Nekateri ljudje ga odlagajo kar v stanovanjske zabojnike, drugi jih kurijo, pri čemer se sprošča
za zdravje zelo škodljiv strup.
Frančiška Zemljak:
Zanima jo, če obstajajo kakšni posebni razlogi, da v Sevnici primanjkuje prodajaln z obutvijo.
Gregor Korene:
Predlagal je izdelavo primerjave cen oskrbe otrok v vrtcih in cen domske oskrbe v domovih
starejših občanov.
Ad 13
Razno
Župan:
- povedal je, da bo naslednja redna seja predvidoma 20.6.2018,
- povabil je na nekatere družabne dogodke.

Seja je bila zaključena ob 16.46 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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