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ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 31. marca 2021, s pričetkom ob 15:30
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta: Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej
Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec, Brigita Karlovšek, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado
Kostrevc, Janez Kukec, Danica Kramžar, Marjan Ločičnik, Tomaž Lisec, Aleš Mrgole, Tanja
Novšak, Ivan Orešnik, Franc Pipan, Darja Pompe, Rok Petančič, Franc Povše, Vincenc Sitar,
Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Zaradi trenutnih razmer se lista prisotnosti fizično ne podpisuje. Prisotnost posameznega člana
sveta je ugotovljena na podlagi osebnega znanstva.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
-

Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
Maja Šušterič, višja svetovalka Splošne službe
Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe

Prisotni poročevalci:
-

Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.
Mateja Sušin Brence, M Mundus
Milena Lukić, Demida arhitektura d.o.o.

Prisotni predstavniki medijev:
-

Smilja Radi, Posavski obzornik
Pavel Perc, Dolenjski list

Ostali prisotni:
-

Matej Maver, tehnična podpora
Iztok Felicijan, tehnična podpora

Župan prične 22. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.
Seja je bila sklicana skladno z vsemi predpisi, kot redno delo lokalne skupnosti, ob upoštevanju
vseh epidemioloških ukrepov.
Župan: Predlaga dnevni red, kakršen je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 5. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni
sklop) z razširitvijo na območje OPPN 5-02), 6. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje
II., III. in IV. – Šmarje), 8. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN Drožanjska cesta v Sevnici), 9. točka dnevnega
reda (Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
stanovanjska soseska Dolnje Brezovo), 10. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko
Boštanj - Sv. Križ - 1. faza), 11. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN Poslovna cona Boštanj - TC Mercator) in 13.
točka dnevnega reda (Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021).
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 22. redne seje, s tem da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 5., 6., 8., 9., 10., 11. in 13. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 22. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 24. 2.
2021
3. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020
4. Revidirano poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na
območje OPPN 5-02 - skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica – območje II., III. in IV. – Šmarje - skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Sevnica - 2. obravnava
8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Drožanjska cesta v Sevnici - skrajšani postopek
9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
stanovanjska soseska Dolnje Brezovo - skrajšani postopek
10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza - skrajšani postopek
11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Poslovna cona Boštanj - TC Mercator - skrajšani postopek
12. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020
1.
2.
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13. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 – skrajšani
postopek
14. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2020
15. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
16. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini
Sevnica
17. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Sevnica
18. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
19. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora Občine Sevnica
20. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
22. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 24. 2. 2021
Župan: Odpre razpravo na temo pregleda in potrditve zapisnika.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 21. redne seje občinskega sveta z dne 24. 2. 2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Župan: Poda uvodno obrazložitev k pregledu sklepov. Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so
bili sprejeti, zapisani so v gradivu. Posredovani so bili ustreznim organom in službam. Gradivu
so priloženi odgovori na vprašanja članov občinskega sveta.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 24. 2.
2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica: Pripravljeno je revidirano letno poročilo.
K reviziji kot podjetje sicer niso zavezani, pa vendar ga opravijo vsako leto z namenom
pridobitve priporočil. Nepravilnosti ni bilo. Kljub posebnostim leta 2020 je delo v segmentu
vseh dejavnosti podjetja potekalo nemoteno in skladno s pričakovanji. Rezultati analiz
pritrjujejo kakovostni oskrbi s pitno vodo ter dobremu delu na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda. Na področju ravnanja z odpadki je opazen porast zbranih odpadkov,
spodbudno je, da je ločeno zbranih odpadkov vse več, dobro obiskan je zbirni center za
odpadke na Savski cesti v Sevnici. Zgledno urejene so javne površine v mestu in krajevnih
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središčih s številnimi novimi zasaditvami, stalna je pripravljenost na redno vzdrževanje cest v
letnem in zimskem času. Na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti upravljajo s
pokopališči in mrliškimi vežicami v celotni občini, izvedenih je bilo več investicij. Utečeno je
opravljanje 24-urne dežurne službe, tudi v dogovoru z drugimi izvajalci v občini.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP 1:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica v višini 71.690,40 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta
2020 v višini 40.450,83 EUR in prenesenega dobička iz leta 2018 in 2019 v znesku
31.149,57 EUR razporedi:
- 51.419,99 EUR v druge rezerve (za investicije v osnovna sredstva),
- 20.270,41 EUR ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Revidirano poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020
Župan: Gre za zaključno dejanje podjetja, s čimer se njegovo delovanje zaključi, hkrati pa se
bo ohranila dosedanja dejavnost oskrbe s plinom v mestu Sevnica.
Alenka Mirt: Na podlagi sklepov občinskega sveta so stekli vsi postopki za dokončno
pripojitev, zastopnik obeh družb je podpisal notarski zapis, pogodbo k pripojitvi, sklep je
sodišče že izdalo, sklep je pravnomočen, vse pravice in obveznosti so se prenesle na
prevzemno družbo, formalni zaključek je sprejem zaključnega poročila s strani občinskega
sveta.
Mitja Udovč, v.d. direktorja JP Plinovod d.o.o. Sevnica: Pripojitev ni vsakdanji postopek,
steklo je veliko aktivnosti, vključenih je veliko deležnikov. V Sevnici je skupaj s podjetjem
Komunala Sevnica na trgu 11 prodajalcev plina. Komunala Sevnica upravlja s 658 priključki,
na delu teh priključkov zagotavljajo tudi plin. Sprejema se zaključno poročilo, ki je revidirano
skladno z energetskim zakonom. Pokomentira postavke zaključnega poročila, prenos samega
omrežja, tudi v knjigovodskem smislu. Prikazana izguba ni produkt rednega poslovanja,
temveč same pripojitve. Revidirano poslovno poročilo je osnova za nov regulatorni okvir
oziroma nove omrežninske postavke, ki jih bo za naslednja tri leta potrjevala agencija za
energijo.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel revidirano poslovno poročilo Javnega podjetja
Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020.
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Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na
območje OPPN 5-02 - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občina je pripravljavec vseh prostorskih
aktov, izdelovalec jih podrobno prestavi. Gre za lokacijo pri HE Boštanj in delno dolvodno,
delna širitev. Investitorja sta dva, ki tudi financirata izdelavo spremembe, Občina Sevnica pa
skrbi za potek vseh postopkov. Začetek priprave odloka o spremembah in dopolnitvah sega v
avgust 2019, obstoječi OPPN je iz leta 2009. Pripravljavec akta, podjetje Demida arhitektura,
je pridobilo smernice, celostna presoja vplivov na okolje ni potrebna. Stekla je javna razgrnitev,
javna obravnava, pripomb oz. predlogov ni bilo. Pridobljena so vsa končna mnenja, predlagan
je sprejem po skrajšanem postopku.
Milena Lukić, Demida arhitektura d.o.o.: Poslovna cona ob HE Boštanj obratuje, investitorja
OPPN sta podjetje Baron (proizvodno-skladiščni objekt) in Alojz Stegenšek (vulkanizerska
dejavnost), gre za spremembe posameznih členov odloka in dopolnitve glede na povečanje
stavbnega zemljišča. Komunalna infrastruktura (cestna, meteorna in fekalna kanalizacija itd.)
v poslovni coni je zgrajena, gre za nadaljevanje obstoječih dejavnosti v prostoru. Vsak
investitor bo objekte gradil fazno, glede na svoj poslovni načrt. Pokomentira še grafični prikaz,
ki je podrobno prikazan v gradivu.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje
OPPN 5-02, nanj nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z
razširitvijo na območje OPPN 5-02.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica – območje II., III. in IV. – Šmarje – skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Obravnava se starejši krovni odlok iz
leta 1994 z veliko dopolnitvami, ena od teh je tudi danes. Gre za širše območje okoli
avtopralnice. Sprememba z začetkom v avgustu 2019 poteka na osnovi določenih pobud novih
investitorjev. Pridobljena je bila informacija, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna,
po pridobitvi prvih mnenj sta sledili javna razgrnitev in javna obravnava, nato pridobitev končnih
mnenj. Danes se obravnava predlog, da se sprememba sprejme po skrajšanem postopku.
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Župan: Poslovna cona se opremlja z nadvozom, za kar je pridobljen sklep o sofinanciranju.
Mateja Sušin Brence s.p., M Mundus: Gre za območje nepozidanega dela ob vstopu v
Sevnico. Stanovanjske stavbe so izvzete iz območja obravnave, temu delu se ohranja
obstoječi režim. Z razvojem industrijske cone se je industrija širila v prostor bivanja, dolgoročno
bo industrijska cona prešla bivanje na tem območju. Prikaže grafični razvoj cone. Bistveni del
te spremembe je območje IV, ki je trenutno še prazno. Glede na način načrtovanja in postopke
je bilo potrebno določiti konkretna določila na tem območju. Sprošča se prostor za obvoznico
in retenzijske površine, ki se lahko namenijo za druge dejavnosti. Cilj je spodbujanje
gospodarskega razvoja. Pokomentira grafični prikaz, ki je dostopen v gradivu. Konkretni
interesi še niso znani, je pa potrebno določiti obrobne pogoje, gre za vstop v mesto.
Konkretneje so opredeljene vrste dopustnih objektov. Največ pozornosti je bilo namenjene
uskladitvi pozidave s kulturno dediščino. S strokovnimi podlagami in prikazovanjem rešitev
prepleta tradicionalnega in modernega so uspeli uskladiti, da se prostor pozida z modernejšimi
objekti tudi večjih volumnov, ki pa morajo biti členjeni. Določeno je območje za pozidavo, ne
pa tudi določeni objekti, da se omogoči čim večja fleksibilnost. Glede infrastrukture ne bo
potrebnih večjih finančnih vložkov, v glavnem gre za sekundarne vode.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor se je seznanil s predlogom
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
– območje II., III. in IV. – Šmarje, nanj nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu industrijske cone Sevnica (SD ZN 9).
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Sevnica - 2. obravnava
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občinski svet je na prejšnji seji sprejel
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju Občine Sevnica v prvi obravnavi s predlogom, naj se preveri smiselnost oprostitve
plačila komunalnega prispevka za rastlinjake v okviru 5. odstavka 19. člena obravnavanega
odloka. Gre za rastlinjake in drevesnice. Oprostitev plačila sledi tudi določbam tretjega paketa
protikoronske zakonodaje. Sprememba glede na prvo obravnavo pa je tudi predlog za 50 %
oprostitev za nestanovanjske kmetijske stavbe.
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Razlika med prvo in drugo obravnavo je 50 % oprostitev za
nestanovanjske kmetijske stavbe (prej 50 % samo za stavbe za rejo živali) in 100 % oprostitev
za rastlinjake in drevesnice. Ostalo gradivo je enako, nanj tudi ni bilo pripomb.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Sevnica, občinskemu svetu predlaga, da ga obravnava in sprejme v 2. obravnavi.
Župan odpre razpravo.
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V razpravi sta sodelovala Tomaž Lisec in Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Podano je mnenje, da je komunalni prispevek v občini Sevnica še vedno previsok. Primerja se
s komunalnim prispevkom v sosednji občini Krško. Podano je vprašanje, zakaj je med obema
občinama tako velika razlika v faktorjih za posamezna področja gradnje. Podana je replika, da
primerjava s krško občino ni primerna, saj imajo sedem milijonov evrov prihodka iz naslova
nadomestila zaradi bližine jedrskega objekta. Smiselna primerjava bi bila z občino Laško ali
Trebnje. Podano je tudi mnenje, da je za celovito sliko potrebna širša primerjava, primerjati je
potrebno tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer bi prišli do diametralnih
nasprotij. Potrebna je celovita primerjava, ne zgolj po faktorjih in olajšavah.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 17 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Drožanjska cesta v Sevnici - skrajšani postopek
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Osnovna ideja je uskladitev s pravnim redom, ki zahteva
uskladitev odlokov z novim zakonom. Komunalna oprema na tem območju je že v celoti
zgrajena, izvedba leta 2007, strošek za komunalno opremljanje je bil okrog 800 tisoč evrov,
danes bi bil ta znesek bistveno višji. Prostora je za 28 hiš, večina že pozidana, komunalni
prispevek je okrog 25 tisoč evrov na hišo. Možna olajšava za mlade družine je 50 % in se v
glavnem izkoristi.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Drožanjska cesta v Sevnici, občinskemu svetu odlok predlaga v obravnavo in sprejem po
skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
stanovanjska soseska Dolnje Brezovo – skrajšani postopek
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Prav tako gre za uskladitev s pravnim redom. Komunalna
oprema je zgrajena, in sicer leta 2014, manjka še oporni zid in dokončanje ceste, območje je
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zanimivo za poselitev. Strošek komunalne infrastrukture je bil 352 tisoč evrov. Prostora je za
13 hiš, večina je še prosta. Komunalni prispevek znaša med 11 in 14 tisoč evrov na hišo.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja stanovanjska soseska
Dolnje Brezovo, predlaga ga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po skrajšanem
postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza - skrajšani postopek
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Komunalno opremljanje se izvaja, časovni načrt do 2025, lahko
prej, ocena stroška izvedbe je 1,78 milijona evrov. Komunalni prispevek znaša okrog 25 tisoč
evrov na hišo, možna 50 % olajšava.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko
sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza; predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Poslovna cona Boštanj - TC Mercator - skrajšani postopek
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Komunalna oprema zgrajena, zgradil Mercator po Pogodbi o
opremljanju. Možna je postavitev še treh objektov – avtopralnice in dveh poslovnih objektov.
Gre prav tako za uskladitev s pravnim redom.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN Poslovna cona
Boštanj - TC Mercator, predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem po skrajšanem
postopku.
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Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OLN PC Boštanj - TC Mercator.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020
Župan: Leto 2020 je bilo precej drugačno od drugih let, imelo je kar nekaj posebnosti tudi v
poslovnem delu. Pričelo se je v drugačnih okvirjih, kot se je nadaljevalo, marčevska razglasitev
epidemije je prinesla spremembe v marsikateri prioriteti. Po uskladitvah so se določene naloge
nekoliko zmanjšale, določene pa bistveno povečale. Zelo pozitiven vpliv na proračun je imel v
nadaljevanju leta bolj partnerski odnos vlade do občin v celoti, dvig povprečnine ter
nadaljevanje procesa razbremenjevanja občin. Pri tekočem delu je bilo dnevno prilagajanje
epidemiološki situaciji, investicije pa so kljub situaciji stekle v načrtovanem obsegu. Presežek
je precej visok, tudi v luči prenosa sredstev javnega podjetja Plinovod in Lekarna Sevnica,
obravnava se pri naslednji točki, rebalansu proračuna.
Direktor občinske uprave: Zaključni račun je posledica proračuna, ki je bil realno planiran in
sprejet 8. decembra 2019. Ne glede na vse izzive je bil realiziran v celoti. Bilance pojasnjujejo
finančni del po proračunskih postavkah in obrazložitvah, ki jasno kažejo, kako je bil proračun
realiziran. Po pregledu trendov je opazno, da prihodki proračuna naraščajo, gre za ugoden,
pozitiven trend. So pa v takem sorazmerju tudi odhodki, v luči vzdrževanja obstoječega
standarda. Pri načrtovanju in izvajanju projektov gredo vsi napori v smer, da se prihranki
namenjajo za investicijske odhodke. Podrobno je pojasnjena poraba proračunske rezervacije.
Ta sredstva so bila namenjena za nabavo vozila za Sopotnike, za epidemiološko prilagojen
vstop v občinsko stavbo v luči brezstičnih covid-19 ukrepov, za akustično ureditev telovadnice
v Šentjanžu, za ureditve mrliških vežic, za sanacijo okvare na vodovodu sv. Rok za varno
vodooskrbo Sevnice. Proračunska rezervacija za naravne nesreče je bila v delu namenjena
covid ukrepom, nato pa več odpravam posledic neurij, usadov, plazov, odprava tudi posledic
neurja 30. avgusta 2020 z odvozom večje količine salonitk. Realizirani so vsi načrtovani
projekti proračuna, razen hidravličnih izboljšav, ki sledi letos. Zaradi znanih dejstev, ki se
rešujejo, se spreminja tudi finančna časovnica za projekt izgradnje stadiona. Izvedeno je bilo
zadolževanje v načrtovanem obsegu. Nekoliko so spremenjeni transferni prihodki s strani
države in Evropske unije zaradi uskladitev stanja projektov. Na skupni presežek so vplivala
sredstva države iz naslova delovanja MI-SPO in covid ukrepov. Namenski prihodki Lekarne
Sevnica in sredstva Plinovoda so prav tako vključeni. Zaprtje javnih objektov se poleg
prihranka na obveznih nalogah odraža tudi pri drugih indeksih porabe, od protokola
občinskega praznika do sredstev KŠTM, prireditev itd. Poslovanje občine je bilo pozitivno, prav
tako vseh proračunskih porabnikov. Finančna razbremenitev že ima vpliv na občine in bo imela
vpliv tudi v prihodnje. Proračun je bil realiziran, presežek se lahko razdeli po predlogu
rebalansa.
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance: Zaključni račun Občine Sevnica za leto 2020
v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja
izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.937.402,69 evrov. Stanje sredstev na
transakcijskem računu proračuna Občine Sevnica na zadnji dan leta je znašalo 1.940.302,99
evrov. Krajevne skupnosti so svoje stanje razporedile v svoje finančne načrte. Realizacija
9

prihodkovne strani je bila 103 %, odhodkovne strani je bila 94 %. Zadolževanje je bilo v
načrtovanem obsegu, prav tako odplačilo dolga. Med značilnostmi leta 2020 je bila za razliko
od preteklih let tudi ta, da je bilo med letom stalno planiran presežek med 200 in 250 tisoč
evrov, kar je omogočalo likvidnost in servisiranje tudi potreb po likvidnosti javnih zavodov.
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun: Odbor je obravnaval zaključni
račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor je obravnaval
zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020 za področje gospodarstva, kmetijstva
in turizma, nanj nima pripomb in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor je obravnaval zaključni
račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020 za področje družbenih dejavnosti, predlaga ga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval zaključni račun
proračuna Občine Sevnica za leto 2020 za področje okolja in prostora, nanj nima pripomb in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 – skrajšani
postopek
Župan: Za pripravo rebalansa sta dva bistvena vzroka. Prvi je presežek, ki je bil realiziran in
se vključuje v proračun, drugi pa uskladitev nekaterih projektov, o katerih imamo več podatkov
in se usklajujejo s tekočim stanjem. Presežek se razporeja glede na preteklo leto, denimo za
ureditev parkirišča pri Lekarni in nakup objekta Cenko. V drugem delu pa se presežek usmerja
v izvrševanje povečanega obsega rednih zakonskih nalog in povečevanje investicijskega dela.
Protikrizni ukrep je namreč tudi močna investicijska aktivnost občine. Večina učinka zakona o
razbremenitvi občin se kaže že letos, nekateri se bodo še v prihodnje. Večina povečanja
sredstev za investicije je vidna na oddelkih za okolje in prostor ter za družbene dejavnosti.
Presežek se s predlogom rebalansa razporeja glede na več projektov, za katere je pripravljen
primeren nivo dokumentacije, sledijo pa usmeritvam preteklih razprav občinskega sveta. Delno
se usklajujejo tudi evropski projekti, nadvoz v Šmarju, hidravlične izboljšave, sanacija
kanalizacijskega sistema. Vključena je tudi načrtovana ureditev strelišča na Radni, pri čemer
so v teku usklajevanja z Ministrstvom za notranje zadeve. Z rebalansom se krepi investicijski
cikel in hkrati zagotavlja javni splošni standard življenja in bivanja.
Direktor: Predlagane spremembe sledijo usmeritvam preteklih razprav, hkrati pa tudi
večplastni uskladitvi z vidika premoženjsko-pravnih ureditev. Pojasni dejstva za pripravo
rebalansa, ki je temelj za nadaljnje opravljanje operative tudi v prihodnje. Povišanje sredstev
na vsebinah splošne službe znaša 200 tisoč evrov, na oddelku na finance ostaja enako, na
oddelku za okolje in prostor za 515 tisoč evrov, na področju družbenih dejavnosti okrog 400
tisoč evrov, na oddelku za gospodarstvu pa gre za medsebojne uskladitve postavk. Kaj bo
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dodatnega: pri prihodkih se vključuje prodaja hiše domskega oskrbovanca, prihodek iz naslova
obresti zakladniškega računa. Tekoče vzdrževanje objektov: ureditev doma v Loki in na
Studencu za dvig in izboljšanje standarda, investicijsko vzdrževanje za ogrevanje objekta na
Blanci, ureditev strelišča Radna na podlagi sporazuma z ministrstvom, ureditev pokopališč v
Boštanju (raztros pepela) in Sevnici (nadstrešek), nakup zemljišč za razširitev ceste na
Pokleku, v Poslovni coni Krmelj. Na Oddelku za okolje in prostor: povišanje na urejanju gozdnih
poti in redno vzdrževanje lokalnih cest, dokumentacije za rekonstrukcijo mostu in ceste
Pijavice, za most Grahovica, za projektiranje Žirovnica-Radež in za projektiranje za
rekonstrukcijo ceste na Telčah. Planirana je ureditev parkirišča pri zdravstvenem domu in
lekarni, vzdrževanje parkirnih površin, za protipožarno zaščito v zbirnem centru Sevnica.
Povečanje za investicijsko vzdrževanje kanalizacije za določene odseke. Spremljajoče
infrastrukturne ureditve ob urejanju struge Sevnične. Del sredstev se nameni tudi za
dokumentacije na področju urbanizma in za nove vodne vire v Sevnici. Na področju družbenih
dejavnosti: rekonstrukcija frizerskega salona v starem delu Sevnice, dokumentacija za ureditev
Slomškovega doma, oprema za vrtec Boštanj, v največjem delu obnova glasbene šole,
spremembe še na drugih posameznih postavkah za projektne dokumentacije in druge
ureditve.
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance: Iz prihodkovnih 20.040.827 evrov se v
rebalansu skupni prihodki dvigujejo na 20.541.644 evrov, za dobrih 130.000 evrov.
Odhodkovno pa iz 20.544.154 evrov na 21.613. 012 evrov, gre za dvig za dober milijon evrov.
Zakon o finančni razbremenitvi je prinesel spremembo v načinu pridobivanja in vsebini
sredstev do sedaj znanih kot 23. člen Zakona o financiranju občin; le-ta se prekvalificirajo v
sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in odslej to ne bodo več kreditni viri države, temveč
v celoti nepovratna sredstva.
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun: Odbor se je seznanil s predlogom
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 in predlaga občinskemu svetu,
da ga sprejme.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor je obravnaval
predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021, nanj nima pripomb in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor je obravnaval predlog
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 za to področje in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021, nanj nima pripomb in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Izpostavljena je dobra in jasna predstavitev spreminjajočih se dejstev v rebalansu glede na
sprejeti proračun.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 14
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2020
Župan: Ne gre zgolj za prihodke, ti prihodki so opredeljeni z bistveno večjimi stroški.
Pomembno je varstvo starejših in šibkejših.
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Iz proračuna Občine Sevnica se financirajo stroški
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila institucionalnega varstva. Na zahtevo upravičenca do socialno varstvene
storitve odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve Center za socialno delo. Občina pri
tem nima odločevalske pristojnosti. Vse več je primerov, da svojci, prej ko odidejo v domsko
varstvo, odsvojijo svoje premoženje. Po zakonu ima lahko CSD možnost poseči v razpolaganje
s premoženjem zgolj za eno leto, preden je oseba nameščena v domsko oskrbo. Vse več je
primerov, ko je ob prijavi terjatve v zapuščinski postopek zapustnik nima premoženja, zato se
postopek ne opravi. Občina mora poravnati tudi stroške pogreba, v sodelovanju s CSD in
izvajalcem pogrebne dejavnosti, v višini, kot ga določa zakon. V letu 2020 je Občina Sevnica
svojo terjatev prijavila v dvanajstih zapuščinskih postopkih, v skupni višini terjatev 104.753,62
evrov, od katerih je šest že zaključenih. V letu 2020 je sta bili zaključeni še dve zapuščinski
zadevi iz prejšnjih let, v katerih je Občina Sevnica priglasila terjatve iz naslova plačevanja
domske oskrbe. V zapuščinskih postopkih je Občina Sevnica na podlagi sklepov o dedovanju
ter sodnih poravnavah v letu 2020 prejela denarna sredstva v skupni višini 2.881,73 evrov od
prisojenih 33.667,25 evrov, saj zneski po sklenjenih sodnih poravnavah niso plačani.
Podrobnejši prikaz terjatev in prihodkov iz zapuščinskih zadev je prikazan v tabeli v gradivu.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje Franc Pipan.
Povzetek razprave:
CSD mora preverjati, kako starejši odtujijo svoje premoženje.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v
letu 2020.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad15
Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Župan: Ureja se zemljiške oziroma lastniške zadeve pod javno infrastrukturo, predvsem pod
cestami. Na tem delu v zadnjih letih potekajo intenzivna usklajevanja, menjave, urejanja. Gre
za drugi tovrstni predlog vzpostavljanja javnega dobra, kar je drugačen status, kot če je parcela
v lasti Občine Sevnica.
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Nepremičnine, navedene v priloženem gradivu, v naravi
predstavljajo dele odsekov občinskih kategoriziranih lokalnih cest. Zakon o cestah določa, da
je javna cesta tista cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest,
razglasi za javno cesto določene kategorije. V 3. členu pa opredeljuje pojem javnih cest, ki so
prometne površine splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način
in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. Glede na to,
da nepremičnine, predstavljene v tabeli v gradivu, služijo javni oziroma splošni rabi, je pri njih
smiselno vzpostaviti status javnega dobra lokalnega pomena.
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Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Urejanje področja je zelo pomembno zaradi vrednotenja nepremičnin in posledično davka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena
za naslednje nepremičnine:
- parc. št. 202/6, 214/3, 1502/1, 1502/2, vse k.o. 1366 Ledina;
- parc. št. 220/7, 310/20, 310/38, 1078/13, 1078/16, 1078/19, 1078/21, 1288/3, 1460/3,
1460/8, 1465/2, 1503/18, 1529/2, vse k.o. 1367 Zabukovje;
- parc. št. 617/8, 719/2, 720/2, 1066/2, 1067/6, 1192/3, 1246/7, 1246/8, k.o.1371 Metni
Vrh;
- parc. št. 6/5, 507/4, vse k.o. 2372 Žurkov Dol;
- parc. št. 373/9, 376/9, 376/10, 386/1, 419/3, 451/2, 466/2, 468/2, 470/2, 475/5, 475/8,
476/3, 477/3, 484/1, 504/14, 532/8, 532/10, 535/22, 535/34, 573/7, 602/2, 624/2, 631/3,
631/4, 635/1, 683/8, 685/16, 916, 926/24, 939/1, 939/2, 964/7, 1294/2, 1297/2,
1447/34, 1494/1, 1505/5, 1526/45, 1526/74, 1526/77, 1539/1, 2556, vse k.o. 1379
Sevnica;
- parc. št. 112/4, 1615/1, 1616/1, vse k.o. 1382 Kompolje;
- parc. št. 1077/8, 1108/3, 1109/2, 1109/3, 1111/2, 1136/2, 1137/4, 1137/8, vse k.o. 1370
Podvrh;
- parc. št. 318/2, 319/2, 319/4, 392/2, 397/6, 397/9, 398/2, 399/2, 402/3, 403/2, 413/10,
618/2, 651/2, 669/2, 671/4, 925/2, 926/2, 1080/2, 1081/2, 1091/2, 1130/2, 1132/5,
1133/4, 1134/2, 1226, 1368, 1513/2, 1600/6, 1612, 1613/10, 1622/1, vse k.o. 1373
Žigrski Vrh;
- parc št. 359/7, 359/11, 363/5, 364/7, 364/8, 365/3, 365/4, 365/5, 368/2, 393/2, 398/9,
398/13, 406/2, 436/2, 437/5, 458/2, 459/2, 460/2, 541/5, 541/8, 575/5, vse k.o. 1378
Brezovo;
- parc. št. 376/2, 381/4, 387/3, vse k.o. 1374 Krajna Brda;
- parc. št. 161/2, 164/4, 164/7, 195/3, 210/5, 211/7, 216/2, 217/2, vse k.o. 1376 Kladje;
- parc. št. 57, 81/3, 99/2, 100/2, 100/3, 100/4, 139/12, 200/4, 208/2, 209/2, 210/2, 455/1,
456/3, 457/4, 457/8, 665/1, 666, 682/3, 682/5, 706, 1613/2, 1613/4, 1613/5, 1613/6,
1613/7, 1613/8, 1613/9, vse k.o. 1377 Blanca;
- parc. št. 85/6, 86/2, 98/5, 222/1, 324/2, 325/6, 325/7, 424/2, 1021/20, vse k.o. 1368
Poklek;
- parc. št. 185/2, 302/2,304/2, 304/3, 307/4, vse k.o. 1369 Trnovec;
- parc. št. 36/2, 36/4, 38/2, 96/4, 97/2, 99/2, 100/2, 171/2, vse k.o. 1375 Selce;
- parc. št. 2028/24, 2531/191, 2531/193, 2532/296, 3532/204, 3532/211, 3532/214,
3532/240, vse k.o. 1391 Log;
- parc. št. 1472/2, 1617/2, 1937/38, 1937/40, 2299/9, 2412/2, 2415/2, 2416/21, 2416/23,
2416/24, 2416/25, 2416/26, 2416/29, 2416/40, 2416/41, 2416/44, 2430/5, 2430/7,
2472/3, 2590/290, 2590/292, 2590/297, 2590/301, 2590/313, 2590/317, 2672/16, vse
k.o. 1393 Studenec;
- parc. št. 3/2, 60/5, 60/8, 109/5, 1228/2, 1228/3, 1229/2, 1230/2, 1236/2, 2532/44,
2532/547, 2532/743, vse k.o. 1392 Hubajnica;
- parc. št. 1404/8, 1424/4, k.o. 1394 Bučka;
- parc. št. 97/2, 176/7, 177/2, 180/3, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh;
- parc. št. 797/56, 953/6, 953/13, 953/14, 1129/246, 1167/7, 1569/5, 1712/4, 2794/3 vse
k.o. 1397 Tržišče;
- parc. št. 1037/4, 1494/2, 2325/4, 2778/4, vse k.o. 1395 Telče;
- parc. št. 1737/5, 3310/15, vse k.o. 2662 Malkovec;
- parc. št. 1230/2, 1240/5, 1257/5, 1353/3, 1363/2, 1773/3, 1773/4, vse k.o. 1396 Krsinji
Vrh;
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- parc. št. 802/2, 805/2, 807/2, 808/2, 1250/13, vse k.o. 1389 Goveji Dol;
- parc. št. 305/2, 320/8, 346/39, 354/4, 362/8, 364/4, 364/6, 365/5, 365/8, 367/2, 367/4,
708/41, 708/43, 708/46, 708/48, 708/49, 1176/2, 1177/2, 1177/3, 1179/2, 1180/2,
1182/1, vse k.o. 1390 Vrh;
- parc. št. 7/4, 28/10, 343/2, 343/4, 345/4, 353/2, 354/2, 354/3, 355/2, 356/6, vse k.o.
1384 Šentjanž;
- parc. št. 349/4, 351/4, 422/6, 422/8, 435/2, 436/2, 550/2, 1244/5, 1246/2, 1247/2, k.o.
1386 Kal;
- parc. št. 1046/11, 1224/11, 1224/13, 2179/4, vse k.o. 1387 Cirnik;
- parc. št. 877/5, 968/1, k.o. 1385 Podboršt;
- parc. št. 294/51, 294/52, 297/17, 297/18, 297/30, 297/32, 298/22, 299/1, 299/3, 300/8,
300/10, 325/3, 326/1, 326/3, 346/4, 347/5, 348/2, 349/6, 399/30, 422/4, 803/2, 1014/3,
1014/10, 1014/13, 1014/15, 1024/34, 1024/36, vse k.o. 1381 Boštanj;
- parc. št. 5/2, 1351, vse k.o. 1361 Podgorje;
- parc. št. 886, vse k.o. 1380 Šmarje.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad16
Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini
Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: V gradivu je 12 popolnih vlog
zavodov, vsi so skladno z zakonodajo podali potrebno gradivo, poslovno poročilo in oceno
delovne uspešnosti, ki jo je s sklepom potrdil svet vsakega posameznega zavoda. Občinski
svet pa poda soglasje k delovnim uspešnostim.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Franc Povše, Franc Pipan, Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je mnenje, da za določena področja in vsebine (z izjemo zdravstva in šolstva)
delovne uspešnosti zaradi manjšega obsega dela v času covid krize niso upravičeni. Nadalje
je podano mnenje, da je pri tovrstnih ocenah potrebno zaupati svetom zavodov, ki imajo svojo
pristojnost. Izpostavljeno je, da imajo vodstveni delavci bistveno večje odgovornosti, pa imajo
lahko glede na zakonodajo manjši osebni dohodek kot zaposleni. Gre za nizke zneske, zato
ni potrebno, da o tem razpravlja občinski svet.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in
direktorjev javnih zavodov v višini, določeni s strani svetov zavodov, in sicer:
- ravnatelju Osnovne šole Ane Gale Sevnica Gregorju Piršu
- ravnateljici Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Mirjani Jelančič
- ravnatelju Osnovne šole Blanca Vincencu Frecetu
- ravnateljici Osnovne šole Boštanj Vesni Vidic Jeraj
- ravnateljici Osnovne šole Krmelj Gusti Mirt
- ravnateljici Osnovne šole Tržišče Zvonki Mrgole
- ravnateljici Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž Nataši Kreže
- ravnateljici Vrtca Ciciban Sevnica Tanji Sorčan
- ravnateljici Glasbene šole Sevnica Katji Krnc
- direktorici Zdravstvenega doma Sevnica Vladimiri Tomšič in pomočnici direktorice Violeti
Bahat Kmetič
- direktorici Lekarne Sevnica Ireni Groboljšek ter
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- direktorici Knjižnice Sevnica Aniti Šiško.
Izid glasovanja: 23 za, 1 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad17
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Direktor javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda, s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
Mandat traja 5 let. Po preteku te dobe je lahko direktor ponovno imenovan.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Direktorica se je predstavila komisiji in podala videnje nadaljnjega razvoja Lekarne Sevnica.
Po opravljeni razpravi komisija predlaga občinskemu svetu, da se poda soglasje k imenovanju
Irene Groboljšek Kavčič iz Sevnice za direktorico Lekarne Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič,
magistre farmacije, stanujoče na naslovu Bohorska ulica 5, 8290 Sevnica, za direktorico
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad18
Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Skladno z odlokom o ustanovitvi podjetja Komunala
Sevnica direktorja imenuje občinski svet na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju
nadzornega sveta podjetja. Na razpis so prispele tri vloge, po mnenju nadzornega sveta je bil
najprimernejši kandidat dosedanji direktor.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisiji so se s svojo vizijo dela in vodenja Komunale Sevnica predstavili vsi trije kandidati.
Po razpravi občinskemu svetu predlagajo, da za direktorja Komunale Sevnica za naslednji 4letni mandat imenuje Mitjo Udovča iz Boštanja.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica imenoval Mitjo Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad19
Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora Občine Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Nadzorni odbor Občine Sevnica šteje pet članov. S
smrtjo članice Marije Jazbec ima odbor nepopolno sestavo. Ker je bila pokojna članica
imenovana s strani Socialnih demokratov, je KVIAZ k podaji predloga za imenovanje pozvala
to politično stranko.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Socialni demokrati so za nadomestno članico za preostanek mandata Nadzornega odbora
predlagali Saro Damiš iz Šentjanža.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine
Sevnica imenoval Saro Damiš, Šentjanž 26, 8297 Šentjanž.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad20
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo o odgovorih na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad21
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Aleš Mrgole (poslano po elektronski pošti):
- zanima ga, kdaj bo prišlo na vrsto urejanje parkirišča pred osnovno šolo Tržišče
(časovnica)
- zanima ga, kdaj se planira ureditev pločnikov, javne razsvetljave in ceste skozi Tržišče
na odseku od Kmečke zadruge do mrliške vežice (predvidena časovnica)
- zanima ga, kdaj se predvideva rušitev stare OŠ Tržišče in posledično ureditev
obstoječe parcele; prostora je namreč vsaj za eno večstanovanjsko hišo ali vsaj dve
hiši. Tako bi namreč začeli vračati življenje v jedro kraja.
Franc Pipan:
- predlaga, da se začne z ureditvijo kanalizacijskega sistema na območju valjčnega
mlina,
- predlaga, da se po vzoru Občine Kočevje prouči možnost za plačilo položnic mesečnih
stroškov občanov na občinski blagajni.
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Ivan Orešnik:
- predlaga, da se preuči možnost za izboljšanje prometne varnosti na cesti Krmelj –
Hinjce, kjer je cestišče omejeno s škarpo.
Matej Imperl:
- zanima ga, ali bo država za škodo po lanski naravni nesreči oškodovancem izplačala
delno nadomestilo škode.
Miran Grubenšek:
- zanima ga, ali je mogoče na Planinski cesti ob starejših blokih postaviti igrala.
Gregor Korene:
- predlaga, da se MI-SPO pozove k preučitvi pravilnosti merjenja merilnikov hitrosti, saj
naj bi bili določeni napačno kalibrirani in kažejo previsoke vrednosti.
Stanislava Žičkar:
- zanima jo, kdaj bo izvedena selitev OŠ Ane Gale Sevnica v nove prostore
- predlaga, da se preko MI-SPO lastnike zemljišč pozove k ureditvi oziroma obžagovanju
dreves in rastlinja, ki segajo na javne površine in zmanjšujejo preglednost.
Majda Jazbec:
- zanima jo, kje in pod kakšnimi pogoji je možno odlagati odpadno silažno folijo.
Rado Kostrevc:
- pohvali zasaditev brežin v Športnem parku Krmelj in predlaga, da se z ureditvijo
nadaljuje tudi v prihodnje.

Ad22
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 5. maja 2021.
Seja je bila zaključena ob 17:50.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. novinarka (un)
višja svetovalka splošne službe
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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