OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2018
Datum: 26.9.2018

ZAPISNIK
32. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 19.9.2018, 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, Vincenc Knez, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž
Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc Pipan, Vincenc Sitar, Hermina
Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak.
ODSOTNI člani občinskega sveta:
Natalija Hostnik, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Vanja Žulič.
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
- Roman Strlekar, v.d. vodje Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe
Poročevalka:
- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., k 3. t.d.r.
Prisotna predstavnika javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Martin Luzar – Dolenjski list.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 32. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje
Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Svojo zadržanost sta
sporočila svetnici Natalija Hostnik in Vanja Žulič ter svetnik Rado Kostrevc. Ugotovil je, da je
občinski svet sklepčen.
Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu. Na klop je bilo dano stališče Odbora za finance
in proračun k 7. točki dnevnega reda.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6.
2018
3. Potrditev uvedbe postopka priprave novega Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018
5. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
druga obravnava
6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni
odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
8. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
9. Dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2018
10. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine 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 31. redne seje občinskega sveta
z dne 20.6.2018
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6.2018.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
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.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 31. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne
20.6.2018.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Predlog uvedbe postopka priprave novega Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod
Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič; Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.;
Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor in župan:
Pobudnik uvedbe novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju:
OPPN), želi na delu zemljišča s parc. št. 136/4 in 133/4, k.o. Boštanj, zgraditi stanovanjsko
stavbo, ki odstopa od veljavnih določil, ki so navedeni v strokovni podlagi, zato je podal pobudo
za izdelavo novega OPPN, ki bo nadomestil strokovno podlago in veljavne določbe za območje
obeh prostorskih enot z oznakama DB27.hm in DB11.hm.
Drugi odstavek 34. člena OPN določa, da se predvideni OPPN lahko spremeni oziroma se
opredeli nov na podlagi izraženega interesa.
**Ob 15.35 prideta Ivan Orešnik in Janez Šerjak (prisotnih 20 svetnikov).
**Ob 15.37 pride Božidar Groboljšek (prisotnih 21 svetnikov).
Odbor za okolje in prostor je obravnaval pobudo uvedbo postopka, jo podpira in predlaga
občinskemu svetu, da predlog potrdi.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Milena Lukić, župan in Roman Perčič.
Povzetek razprave:
V razpravi so bila podana dodatna vprašanja ter pojasnila glede vplivnega območja daljnovoda
v predvideni stanovanjski soseski. V veljavnem občinskem prostorskem načrtu so predvidena
območja, kjer je potrebno izdelati OPPN. Predvideni nov OPPN se lahko opredeli na podlagi
izraženega interesa, če ni z občinskim prostorskim načrtom posebej določen. To je mogoče, v
kolikor novi OPPN ni v nasprotju z določbami občinskega prostorskega načrta. Odločitev o
izdelavi novega OPPN, na podlagi utemeljene ocene iz predhodno izdelanih strokovnih
podlag, sprejme občinski svet. Podrobnejša namenska raba prostora za predvideni OPPN,
mora ustrezati namenu predvidenega prostorskega akta. Pobudnik novega OPPN krije stroške
izdelave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je izdal soglasje k uvedbi postopka priprave novega Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn
in Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun:
Poročilo pritrjuje izvajanju dela občine v okviru sprejetega proračuna, redno teče financiranje
zakonskih nalog, prav tako se skladno s terminskimi plani izvajajo investicije.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodeluje Frančiška Zemljak, ki opozori na tiskarsko napako v stališču Odbora za
finance in proračun.
Župan: Predlaga sprejem poročila o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju
leta 2018.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem
polletju leta 2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
druga obravnava
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in
splošne zadeve:
Predlog druge obravnave je usklajen z razpravo iz prve obravnave in sicer v delu, ki se nanaša
na možnost prehoda na pošiljanje gradiv za seje občinskega sveta praviloma v elektronski
obliki po elektronski pošti, na zgoščenki ali drugem nosilcu podatkov ter posledično tudi k
nabavi tabličnih računalnikov.
Predlog, da se gradivo za seje občinskega sveta svetnikom pošilja 15 dni pred dnevom,
določenim za sejo, izjemoma pa je ta rok lahko sedem dni, gradivo za seje delovnih teles pa
se članom posreduje 10 dni pred sejo delovnega telesa, v predlogu druge obravnave ni
upoštevan. Priprava in obravnava gradiva bi bila zaradi potrebnih usklajevanj, postopka
obravnave na delovnem telesu in nato na občinskem svetu glede na številne aktualne dogodke
in glede na aktualnost obravnavanih vsebin ob upoštevanju slednjega predloga časovno
preveč zavlečena.
Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog sprememb in dopolnitev
poslovnika za drugo obravnavo, nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 1 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v
Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Vlasta Kuzmički:
Regionalna razvojna agencija Posavje je Občino Sevnica, kot ustanoviteljico, pozvala, da
imenuje predstavnika v upravni odbor agencije, ker bo sedanji sestavi potekel mandat.
Upravni odbor ima osem članov, in sicer šest predstavnikov občin ustanoviteljic, pri čemer
vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana, enega predstavnika zaposlenih in enega
predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva RRA Posavje imenuje
Razvojni svet regije Posavje. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Glede na sprejete sklepe na nedavnih občinskih sejah so občinski svetniki v občinah Krško,
Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli in Radeče, štirim izmed šestih dosedanjim članom,
znova izrekli zaupnico in jih imenovali v Upravni odbor RRA Posavje za naslednje mandatno
obdobje 2018-2022. Podan je predlog, da se v upravni odbor agencije kot predstavnika
ustanoviteljice Občine Sevnica, za mandatno obdobje štirih let, ponovno imenuje Zvoneta
Košmerla, direktorja Občinske uprave Občine Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni odbor
javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje imenoval Zvoneta Košmerla,
direktorja Občinske uprave Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
V skladu s področnim zakonom in aktom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
v občini, svet zavoda upravlja svet zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.
Svet javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica je ustanoviteljico zaprosil, da imenuje
svoje predstavnike v svet zavoda za naslednje mandatno obdobje, ker se sedanjemu sestavu
sveta izteka mandat.
Na poziv Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so prispeli predlogi političnih
strank, zastopanih v občinskem svetu, za naslednje kandidate:
- DeSUS: Miran Štern, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,
- SD: Vita Simončič Jordan, Hudo Brezje 12 a, Studenec,
- SLS: Doris Možic Žičkar, Boštanj 39 a, Boštanj.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na svoji seji
in občinskemu svetu predlaga, da v svet zavoda šole imenuje vse tri predlagana kandidate.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega vzgojno
– izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica imenoval:
- Mirana Šterna, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,
- Vito Simončič Jordan, Hudo Brezje 12 a, Studenec,
- Doris Možic Žičkar, Boštanj 39 a, Boštanj.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali Roman Strlekar; Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Odbora za družbene dejavnosti in župan:
Na podlagi vpisa otrok so vrtci, eden kot samostojni zavod in trije kot enote pri osnovnih šolah,
predložili predloge organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2018/2019
ter občino kot ustanoviteljico zaprosili za soglasje. Število zaposlenih je odvisno od števila
otrok, ki obiskujejo vrtec, števila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi veljavnih normativov, od
odpiralnega časa vrtca, od notranje površine vrtca, poseben izračun pa se uporablja za
določitev delavcev v kuhinji. V šolskem letu 2018/2019 bo vrtec obiskovalo 716 otrok,
oblikovanih je 40 oddelkov. S tem se nadaljuje trend zviševanja odstotka v vrtce vključenih
otrok, ki sedaj znaša 86 odstotkov.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predložene predloge sistemizacij delovnih mest
v vrtcih v Občini Sevnica ter predlaga občinskemu svetu, da poda soglasja k predlaganim
sistemizacijam.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
V razpravi sta sodelovala Janez Kukec in župan.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo vprašanje še razpoložljivega prostora za širjenje oddelkov vrtcev na
obstoječih lokacijah, Pojasnjeno je bilo, da je še nekaj prostora na lokaciji v Krmelju in Loki, bo
pa k reševanju prostorskih problemov potrebno pristopiti kompleksno in celovito.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasoj k predloženim sistemizacijam.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
in sicer v Vrtcu Ciciban Sevnica, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Blanca, v enoti vrtca pri
Osnovni šoli Krmelj ter v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 9
Dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2018
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
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, na 29. redni seji,
dne 11.04.2018 njegovo dopolnitev št. 1, na 30. redni seji, dne 23.05.2018 dopolnitev št. 2 in
na 31. redni seji, dne 20.06.2018 še njegovo dopolnitev št. 3. Skladno s 27. členom Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti lahko občinski svet zaradi
spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta, in zaradi
nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem.
Tokratna dopolnitev načrta pridobivanja se nanaša na pridobitev nepremičnine, ki je potrebna
za širitev zdravstvene dejavnosti ob objektu Zdravstvene postaje Krmelj. Prav tako bodo
odkupljena zemljišča, ki v naravi predstavljajo pločnike ob lokalni cesti Krmelj – Gabrijele –
Pijavice ter odseke občinskih cest oz. povezovalnih poti.
Načrt razpolaganja se dopolnjuje zaradi prodaje trajno zasedenih zemljišč, ki ležijo v območju
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in jih kupec (Republika
Slovenija) potrebuje za vzdrževanje HE Arto Blanca. Predmet prodaje bodo tudi parcele, ki v
naravi predstavljajo zemljišča v zasebni rabi fizičnih oseb.
Pri dopolnitvi načrta razpolaganja s stavbami in deli stavb je predvidena prodaja stanovanja –
garsonjere na naslovu Krmelj 86, p. Krmelj.
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. 4 načrta ravnanja z občinskim nepremičnim
premoženjem.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Parcelam, katerim se ukinja status javnega dobra, so nastale v okviru odmer odsekov
občinskih kategoriziranih cest po dejanskem poteku. V naravi predstavljajo dele zemljišč v
zasebni uporabi, in sicer dele kmetijskih zemljišč ali dele funkcionalnih zemljišč objektov, ter
ne služijo več namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra. Te parcele bodo
predmet menjave, tako da Občina Sevnica pridobi v last parcele, ki v naravi predstavljajo
cestno telo zgoraj navedenih cest, posamezni lastniki pa parcele, ki jih dejansko uporabljajo.
S sklenitvijo menjalnih pogodb se bo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin uskladilo z
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dejanskim. Glede na to, da so predmetne nepremičnine v zemljiški knjigi vknjižene kot javno
dobro, je potrebno za razpolaganje s parcelami predhodno ukiniti status javnega dobra.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1223/10, k.o.
1389 Goveji Dol in parc. št. 1465/3, 1465/5, 1465/7, vse k.o. 1370 Podvrh ter odobril
predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan in Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Glede predloženih odgovorov, sta svetnika podala naslednja dodatna vprašanja oziroma
pobude:
Franc Pipan:
1. Predlaga, da naj občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica in civilnimi
združenji pripravi načrt preventive za zdravje občanov.
2. Predlaga, da naj občina pospeši aktivnosti glede postavitve fontane z vinom.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, če je v času od priprave gradiva za 32. redno sejo občinskega sveta,
Mladinski svet občine Sevnica že pridobil status delovanja v javnem interesu.
2. Zanima ga, če ima objekt strelišče na Radni uporabno dovoljenje.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, z danimi
pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombami:
Franc Pipan:
1. Predlaga, da naj občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica in
civilnimi združenji pripravi načrt preventive za zdravje občanov.
2. Predlaga, da naj občina pospeši aktivnosti glede postavitve fontane z vinom.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, če je v času od priprave gradiva za 32. redno sejo občinskega sveta,
Mladinski svet občine Sevnica že pridobil status delovanja v javnem interesu.
2. Zanima ga, če ima objekt strelišče na Radni uporabno dovoljenje.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 12
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Božidar Beci:
1. Zanima ga, kako potekajo postopki odkupa prostorov Sadjarstva Blanca v Loki pri
Zidanem Mostu.
2. Želi pojasnilo, kakšno je stanje vodooskrbe v predelu Jelše in v celotni krajevni
skupnosti Loka pri Zidanem Mostu.
3. Predlaga, da se državne institucije in vzdrževalci javnih površin vključijo v zatiranje
ambrozije, saj lastniki kmetijskih zemljišč ta problem ne bodo morali sami obvladati.
Frančiška Zemljak:
Predlaga odstranitev ambrozije ob pešpoti od HE Boštanj do Lidla.
Franc Pipan:
1. Predlaga sprejem načrta zatiranja japonskega dresnika, ki kot tujerodna invazivna vrsta
ogroža avtohtone rastline.
2. Cesta proti Malem Podgorju, od Stop do Zupana, je v slabem stanju. Predlaga njeno
ureditev.
3. Predlaga zatiranje komarjev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj s strani
upravljavcev.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga ureditev cestišča, mulde in zemljišča na delu cestišča proti Žurkovem Dolu.
2. Predlaga ureditev ceste v Florjanski ulici med stanovanjskima objektoma Tomšič in
Praznik ter ureditev prometa na križišču.
3. Poda informacijo, da bo kot poslanec Državnega zbora RS na resornem Odboru za
kmetijstvo predlagal realizacijo že sprejetega sklepa in še eno razpravo glede zatiranja
ambrozije.
Tanja Novšak:
1. Zanima jo, kdaj bo odpravljen smrad iz spodnjega dela Drožanjskega potoka.
2. Zanima jo, če je občina že urgirala pri lastniku neurejenega zemljišča na Drožanjski
cesti.
Majda Jazbec:
Predlaga ureditev makadamskega dela ceste v Žurkovem Dolu.
Janez Kukec:
Predlaga ureditev talnih označb za nakazovanje križišča na državni cesti Tržišče – Boštanj, na
odcepu proti Planini.
Janez Šerjak:
Lastniki grobov na terasah pokopališča v Sevnici opozarjajo na nestabilno brežino, ki povzroča
odstopanje plošč od ostalega groba. Predlaga, da naj upravljavec pokopališča preveri
dejansko stanje in predlaga način sanacije.
Zdenka Dernovšek:
Predlaga dokončno ureditev igrišča na Drožanjski cesti, s postavitvijo kontejnerja, sanitarij in
razsvetljave, za možnost izvajanja nogometnih turnirjev.
Irena Dobnik:
Poda predlog, da naj občina pridobi podatek o višini sredstev plačanega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča po posameznih krajevnih skupnostih za zadnja štiri leta.
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Ad 13
Razno
Župan:
- napovedal je naslednjo sejo občinskega sveta, ki bo predvidoma 24.10.2018,
- povabil je k sodelovanju in aktivnostim, ki se odvijajo v okviru Evropskega tedna
mobilnosti.

Seja je bila zaključena ob 17. uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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