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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2021
Datum: 15. 6. 2021

ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 5. maja 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, Rado Kostrevc, Janez
Kukec, Danica Kramžar, Marjan Ločičnik, Tomaž Lisec, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Ivan
Orešnik, Franc Pipan, Rok Petančič, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd
Zupanc, Stanislava Žičkar.
Opravičeni: Gregor Korene, Darja Pompe.
Zaradi epidemioloških 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,
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti,
Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe.

Prisotni poročevalci:
-

mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje,
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica,
Marjetka Smolič, pomočnica direktorice CSD Posavje, Enota Sevnica,
Mateja Sušin Brence s.p., M Mundus.

Prisotni predstavniki medijev:
-

Smilja Radi, Posavski obzornik,
Pavel Perc, Dolenjski list.

Ostali prisotni:
-

Matej Maver, tehnična podpora,
Iztok Felicijan, tehnična podpora.

Župan prične 23. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 23. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 21 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, kot je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnavata 7. točka dnevnega reda (Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DB12.tm za vrtec
Panorama – Boštanj) in 8. točka dnevnega reda (Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi k enoti urejanja prostora z
oznako LL16.od).
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 23. redne seje, s tem da se po skrajšanem
postopku obravnavata 7. in 8. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 23. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje občinskega sveta z dne 31. 3.
2021
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2020
Poročilo o delu KŠTM Sevnica za leto 2020
Poročilo o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2020
Soglasje k določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev v enoti urejanja prostora DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj - skrajšani
postopek
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi k enoti urejanja prostora z oznako LL16.od - skrajšani postopek
Mnenje Občine Sevnica k osnutkom pokrajinske zakonodaje
Seznanitev s participativnim proračunom za 2022
Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2021
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Soglasje k delovni uspešnosti direktorice KŠTM Sevnica
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Blanca
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sevnica v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Razno
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 31. 3. 2021
Župan: Odpre razpravo na temo pregleda in potrditve zapisnika.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 22. redne seje občinskega sveta z dne
31. 3. 2021.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
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 22. redne seje občinskega sveta z dne 31. 3.
2021.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2020
Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti: Občinski svet Občine Sevnica
seznanjamo s Poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za obdobje leta 2020.
RRA Posavje je javni zavod s statusom subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni. S
strani Občine Sevnica je bila osnova za sofinanciranje nalog v javnem interesu Pogodba o
sofinanciranju Regionalne razvojne agencije Posavje. Za udeležbo pri javnih projektih pa so
bile sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju projektov. Letno poročilo o delu RRA
Posavje za leto 2020 je razdeljeno na poslovno in računovodsko poročilo.
Mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje: Ena glavnih nalog je izvajanje splošnih
razvojnih nalog skladno z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Na nivoju
regije Posavje pripravljajo strateške dokumente in izvajajo Dogovor za razvoj regije Posavje,
v okviru katerega projekte pripravljajo skupaj z občinami in imajo zelo pomembne učinke. V
okviru dogovora – za celotno Posavje gre za znesek skupno 24 milijonov Evropskih in
nacionalnih sredstev – je tudi v občini Sevnica več pomembnih projektov. 12 od 15 odločitev
o podpori je že izdanih. Predstavi sodelovanje v okviru štipendijske sheme, LAS Posavje,
številne vsebine v okviru Posavje, polno priložnosti (gradovi, promocija turistične ponudbe
destinacije Čatež Posavje) ter druge vsebine.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor za
gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlaganim gradivom k Poročilu o delu Regionalne
razvojne agencije Posavje za leto 2020 in s predlogom, da se presežek prihodkov nad odhodki
iz naslova tržne dejavnosti iz leta 2020 v višini 4.546 EUR nameni za nakup osnovnih sredstev
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in za razvoj dejavnosti v RRA Posavje v letu 2021. Občinskemu svetu Občine Sevnica Odbor
za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga podajo pozitivnega soglasja k sklepu o potrditi poročila
in uporabi presežka.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s poročilom o delu Regionalne razvojne
agencije Posavje za leto 2020.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov
nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje iz leta
2020 v višini 4.546 EUR, ki se nameni za nakup osnovnih sredstev in razvoj dejavnosti
agencije v letu 2021.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Poročilo o delu KŠTM Sevnica za leto 2020
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica: KŠTM Sevnica je v občini Sevnica kljub
epidemiološkim omejitvam, ki so vplivale na bistveno drugačen družabni utrip, izvajal in
razmeram prilagajal programe na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnostih,
upravljal z javnimi objekti, nudil tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal razne druge
naloge s področja družbenih dejavnost. Vseskozi so zaradi epidemioloških omejitev iskali
alternative, delali dogodke preko spleta in oglaševali preko uporabe spletnih orodij. Največji
vpliv je covid-situacija imela na področju turizma, pripravili so prilagojene, nove pakete, nove
tematske košarice za individualne obiske in obiske manjših skupin, trgu so se prilagajali tudi
pri prodaji izdelkov. Kmečka tržnica je delovala praktično skozi vse leto, tudi obisk gradu so
prilagajali omejitvam in oblikovali nove produkte. Skladno z zmožnostmi so izpeljali Sevniško
grajsko poletje, ki je zajemalo tudi nekaj odmevnejših dogodkov. Koriščenje objektov (šport) je
bilo izvajano tudi za druge namene (krvodajalska akcija, testiranja itd.). Zadovoljni so bili tudi
s sezono na bazenu.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene
dejavnosti se je seznanil s Poročilom o delu KŠTM Sevnica za leto 2020 in ga posreduje v
seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica. Odbor za družbene dejavnosti predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da poda soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov
nad odhodki iz leta 2020 v višini 12.038,08 EUR, ki se nameni za izvajanje ter razvoj dejavnosti
in sicer po področjih: za področje kulture: za investicijsko vzdrževalna dela v Kulturni dvorani
Sevnica, v višini 2.500 EUR ter za kulturne dogodke, v višini 3.000 EUR, za področje mladine:
za investicijsko vzdrževalna dela v Mladinskem centru Sevnica, v višini 2.538,08 EUR, za
področje športa in uprave: za nakup klime v mali telovadnici v Športnem domu Sevnica ter za
nakup materiala za novoletno okrasitev, v skupni vrednosti 4.000 EUR. Odbor za družbene
dejavnosti tudi predlaga občinskemu svetu Občine Sevnica, da poda soglasje k predlogu, da
se dodatek za nadurno delo za obdobje od leta 2015 do leta 2020, v višini 12.700 EUR, pokrije
iz presežka preteklih let, prav tako se iz tega presežka v primeru potrebe, lahko izvede nakup
novega kombija.
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Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor za
gospodarstvo in kmetijstvo je na svoji 10. redni seji dne, 19. 4. 2021, obravnaval Poročilo o
delu KŠTM Sevnica v letu 2020 za področje turizma, ter sprejel naslednje stališče: Odbor za
gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlaganim gradivom k Poročilu o delu Zavoda
KŠTM Sevnica za leto 2020 za področje turizma in ga skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica daje v seznanitev
Občinskemu svetu Občine Sevnica. Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga
Občinskemu svetu, da poda pozitivno soglasje k poročilu o delu KŠTM Sevnica za leto 2020.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo Občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k predlogu
porabe presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020 v višini 12.038,08 EUR, ki se nameni za
izvajanje in razvoj dejavnosti in sicer po področjih: za področje kulture: za investicijsko
vzdrževalna dela v Kulturni dvorani Sevnica, v višini 2.500 EUR ter za kulturne dogodke, v
višini 3.000 EUR, za področje mladine: za investicijsko vzdrževalna dela v Mladinskem centru
Sevnica, v višini 2.538,08 EUR, za področje športa in uprave: za nakup klime v mali telovadnici
v Športnem domu Sevnica ter za nakup materiala za novoletno okrasitev, v skupni vrednosti
4.000 EUR. Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da poda
soglasje, da se dodatek za nadurno delo za obdobje od leta 2015 do leta 2020, v višini 12.700
EUR, pokrije iz presežka preteklih let, prav tako se iz tega presežka v primeru potrebe, lahko
izvede nakup novega kombija.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Povše.
Povzetek razprave: Predlog k okrepitvi iskanja razpisnih virov tako s strani Evropske unije kot
državnega proračuna, ki bodo namenjeni investicijam.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o delu KŠTM Sevnica za leto
2020.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov
nad odhodki iz leta 2020 v višini 12.038,08 EUR, ki se nameni za izvajanje ter razvoj
dejavnosti, in sicer:
- za področje kulture: za investicijsko vzdrževalna dela v Kulturni dvorani Sevnica
v višini 2.500 EUR ter za kulturne dogodke v višini 3.000 EUR;
- za področje mladine: za investicijsko vzdrževalna dela v Mladinskem centru
Sevnica v višini 2.538,08 EUR;
- za področje športa in uprave: na nakup klime v mali telovadnici v Športnem domu
Sevnica ter za nakup materiala za novoletno okrasitev v skupni vrednosti 4.000
EUR.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k predlogu, da se dodatek za nadurno
delo za obdobje od leta 2015 do leta 2020 v višini 12.700 EUR pokrije iz presežka
preteklih let, prav tako se iz tega presežka v primeru potrebe lahko izvede nakup novega
kombija.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Poročilo o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2020
Župan: Pomoč družini na domu je bila v preteklem letu izredno pomembna in zaradi
epidemioloških okoliščin tudi izredno izpostavljena dejavnost.
Marjetka Smolič, pomočnica direktorice CSD Posavje, Enota Sevnica: V obdobju od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020, je bila nudena socialna oskrba na domu 177 posameznikom in
družinam, na mesec je bilo v povprečju vključenih 128 uporabnikov. Število uporabnikov se je
v primerjavi z letom 2019 povečalo za 12 %. Leto 2020 je močno zaznamovala epidemija
SARS-CoV-2, in sicer v vseh segmentih izvajanja pomoči na domu. Od začetka prvega vala
epidemije so se soočali s pomankanjem navodil ob začetku epidemije, s pomankanjem znanja
izvajalcev in svojcev o pravilni uporabi zaščitne opreme, s pomanjkanjem zaščitne opreme,
saj izvajalci pomoči niso imeli prednosti pri nabavi zaščitnih sredstev, zaradi česar so težko
dostopali do zaščitne opreme kot so plašči, vizirji, očala, pokrivala za lase, zaščita za obutev,
kombinezoni, ipd. Prav tako tudi navodila oziroma protokoli niso bili prilagojeni delu na terenu.
Soočali so se tudi s strahom oskrbovalk pred okužbami, povečanim številom telefonskih klicev,
stiskami novih uporabnikov, stiskami ljudi zaradi osamljenosti, socialne distance, težav pri
iskanju zdravstvene pomoči. Epidemija je prinesla nov način dela na terenu. Skupaj z Občino
Sevnica in KŠTM Sevnica so v drugem valu epidemije vzpostavili prostor, ki je oskrbovalkam
v mesecih razglašene epidemije zagotavljal možnost preoblačenja, pranja, tuširanja ter
skladiščenja uporabljene opreme na dislocirani lokaciji z namenom minimaliziranja prenosa
okužbe tako do uporabnikov kot oskrbovalk. V drugem valu so s pomočjo MDDSZEM in drugih
izvajalcev pomoči vzpostavili protokol zagotavljanja zaščitne opreme ter sredstev za
razkuževanje rok, prostorov in opreme, zagotavljali zaščitno opremo, vzpostavili enotna
navodila za vse izvajalce pomoči na domu ter poskušali delo organizirati tako, da je bil čim
manjši izpad efektivnih ur. Čakalnih vrst niso imeli. Poslovni izid je pozitiven. Materialni stroški
so bili za 32% višji od načrtovanih, stroški dela pa so bili nižji od načrtovanih.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene
dejavnosti se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu za leto 2020, ki ga je pripravil Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. Poročilo
sprejema v predloženi obliki in ga posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Tanja Novšak.
Povzetek razprave: Izpostavljena je izjemna pohvala oskrbovalkam tima pomoči na domu za
vso požrtvovalno delo v negotovem, prilagajanj polnem času.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialnovarstvene
storitve Pomoč družini na domu za leto 2020.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Soglasje k določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
Župan: Storitev, ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica, iz proračuna v višini okrog 70 %
sofinancira Občina Sevnica, kar je bistveno višji odstotek subvencioniranja kot to določa
zakon. S subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te
socialno-varstvene storitve. Cene za uporabnike tudi v bodoče ostajajo na enaki ravni,
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minimalna korekcija cen iz razlogov spremenjenih pogojev dela pa gre v breme občinskega
proračuna, in ne končnih uporabnikov.
Marjetka Smolič, pomočnica direktorice CSD Posavje, Enota Sevnica: Predlog cene
storitve pomoč družini na domu se oblikuje na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev. Stroški storitve so vsi stroški in odhodki, ki nastajajo v zvezi
z izvajanjem pomoči na domu in se upoštevajo kot element za oblikovanje cene v skladu s
Pravilnikom. Cena storitve je tisti del stroškov pomoči na domu, ki jih v skladu s Pravilnikom
plača uporabnik, subvencija pa je del stroškov pomoči na domu, ki se pokriva iz sredstev
občinskega proračuna. Cena se preračuna enkrat letno. Center za socialno delo Posavje,
Enota Sevnica, ki za območje občine Sevnica izvaja storitev pomoč družini na domu, je v
skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
pripravil izračun cene storitve pomoči družini na domu, pri katerem so upoštevali 0,36 delavca
za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve, 0,64 delavca za strokovno
pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, 13 zaposlenih socialnih oskrbovalk, za neposredno
izvajanje storitve na domu upravičenca pa so upoštevali normativ povprečno 110 ur
efektivnega dela na mesec. Tako kot vsako leto so pripravili tri predloge višine subvencije
občine (50 %, 71,9 % in 73,3 %). Posebej pa je izračunana cena za nedeljo in praznik oz. dela
prost dan. Cena je zaradi višjih stroškov materiala in napredovanja zaposlenih ter višje
minimalne plače malenkost višja kot trenutno veljavna cena.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za družbene
dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme predlog, po katerem cena
celotne storitve znaša 20,81 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za
uporabnika znaša 5,20 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 15,61
EUR oziroma 73,3 %. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da sprejme predlog, po katerem cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša 23,94
EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,76 EUR na uro,
subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 17,18 EUR oziroma 70,1 %. Odbor za
družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme predlog, po
katerem cena celotne storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša
24,99 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 7,28 EUR na
uro, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 17,71 EUR oziroma 69,2 %.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o soglasju k določitvi cene socialno
varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve
Pomoč družini na domu.
Cena celotne storitve znaša 20,81 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve
za uporabnika znaša 5,20 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa
znaša 15,61 EUR oziroma 73,3 %.
Cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša 23,94 EUR za opravljeno uro storitve, od
tega cena storitve za uporabnika znaša 6,76 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica k
ceni storitve pa znaša 17,18 EUR oziroma 70,1 %.
Cena celotne storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša
24,99 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 7,28
EUR na uro, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 17,71 EUR oziroma 69,2
%.
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Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj –
skrajšani postopek
Župan: Gre za spremembo z vidika namembnosti uporabe objekta kot formalni zadržek.
Potrebna je potrditev občinskega sveta.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Lokacijska preveritev je inštrument
prostorskega načrtovanja, ki ga omogoča zakon o urejanju prostora. Naročnik lokacijske
preveritve je Občina Sevnica, gre za spremembo namembnosti iz stanovanjsko-poslovne
dejavnosti v dejavnost predšolske vzgoje. Izvedeni so bili vsi postopki, od javne razgrnitve in
pisne seznanitve mejašev sosednjih zemljišč, prejetih pripomb ni bilo, predlagan je sklep.
Mateja Sušin Brence, M Mundus: Med dopustnimi tipi zgradb za to območje ni naveden tudi
vrtec. Glede na predpise in pogoje je lokacija za to dejavnost predšolske vzgoje povsem
sprejemljiva. Dokument izkazuje javni interes. Zadeve so usklajene tudi s pristojnim
ministrstvom. Tlorisno objekt ostaja enak, zelene površine ostajajo v zadostni meri.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog sklepa
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti
urejanja prostora DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj, nanj nima pripomb, predlaga ga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DB12.tm za vrtec Panorama –
Boštanj.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi k enoti urejanja prostora z oznako LL16.od – skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Naročnik je zasebni investitor, gre za
spremembo obsega stavbnega zemljišča. Izvedena je bila javna razgrnitev v mesecu februarju
2021. Prejeta je bila ena pisna pripomba lastnika, ki je že upoštevana v elaboratu, zato ni ovir
za sprejem.
Mateja Sušin Brence, M Mundus: Gre za kmetijo Gnidica v Lončarjevem Dolu, namen je
širjenje dejavnosti.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog sklepa
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi k enoti
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urejanja prostora z oznako LL16.od, nanj nima pripomb, predlaga ga občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi k enoti urejanja prostora z oznako LL16.od.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Mnenje Občine Sevnica k osnutkom pokrajinske zakonodaje
Župan: Členjenje države na manjše enote lokalne samouprave je predvideno v Ustavi
Republike Slovenije. Občine so opredeljene kot osnovne enote lokalne samouprave, ki lahko
imajo nižje ravni, krajevne skupnosti. Vmesna stopnja lokalne samouprave med občinami in
državo pa so pokrajine, ki v Republiki Sloveniji niso ustanovljene. Členitev države iz praktičnih
organizacijskih vidikov je delno izvedena, zato se pogosto pojavljajo statistične regije, nekoliko
drugačne so zdravstvene regije, pa razporeditve geodetskih in policijskih uprav, zavodov za
zaposlovanje, zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine ter drugih. Iz te nedoslednosti
izhaja del nuje po vzpostavitvi pokrajin. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da se zaradi fiskalne
in upravne centralizacije razvojne razlike med regijami povečujejo. V zadnji 30 letih se je zgodil
zelo hiter razvoj osrednje Slovenije in počasneje drugod, zato so se razvojne razlike med
regijami povečale. Cilj pokrajinizacije je zaustavitev centralizacije. Osnutek pokrajinske
zakonodaje je usklajevanje, ni del zakonodajnega postopka. Sam proces je prevzel državni
svet kot nepolitični organ, ki ima željo, da se država razvija sorazmerno. Gradivo je plod
kompromisa, ki pa je potreben za možen korak naprej v želji, da se proces nadaljuje. Utečeno
sodelovanje znotraj regij je zagotovo najboljša rešitev. Utrjeno sodelovanje posavskih občin
daje najboljši okvir tudi za pokrajino.
Alenka Mirt, vodja splošne službe: Pripravljeno je gradivo, ki ga je posredoval Državni svet
in občine oziroma občinske svete pozval do opredelitve osnutkov pokrajinske zakonodaje.
Obravnavan je tudi v okviru Skupnosti občin Slovenije, podana bodo normativno-pravna
stališča na zakonodajo. Osnovno izhodišče današnje razprave občinskega sveta je, da se
ustanovitev pokrajin kot del delitve oblasti podpre oziroma da se opredeli do imena, sedeža
ter umestitve občin v samo pokrajino.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Franc Pipan, Tomaž Lisec, Franc Povše, Rado Kostrevc.
Povzetek razprave: Eno od mnenj je, da zgodovina kaže, da je organizacijska oblika pokrajin
povsem nepotrebna, saj se bodo stroški zgolj povečevali. Osnovna napaka je preveč občin.
Boriti se je potrebno za več pristojnosti občin. / Izpostavljeno je mnenje, da so pokrajine
ustavna materija. V Posavju je bila skozi zgodovino enotna podpora pokrajini Posavje. Velika
večina zaposlenih bi bila iz upravnih enot, kar ne bi pomenilo povečevanja stroškov. / Nujno
je, da odločevanje oziroma birokratske določitve ostanejo na ravneh Posavja. / Odmik od starih
zgodovinskih opredelitev s stoletnimi tradicijami je težak. Izpostavljen je manko jasnejše
strukture pokrajin kot vmesne organizacijske strukture države.
SKLEP:
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Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z Osnutkom pokrajinske zakonodaje v
Sloveniji ter podpira prizadevanja Državnega sveta Republike Slovenije za nadaljnje
usklajevanje te zakonodaje, ob upoštevanju regionalnih specifik.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Stališče Občine Sevnica je, naj bo pokrajina Posavje glede na dosedanjo
institucionalno, gospodarsko in širšo družbeno povezanost ter glede na vse skupne
naloge samostojna regija.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
V postopkih nadaljnje priprave zakonodajnih predlogov morajo biti pristojnosti in
naloge pokrajine jasno definirane. Glede na številčnost in velikost občin je pomembno,
da se naloge prenašajo iz države na pokrajine ter da se za njene naloge zagotovijo
sredstva za delo. Pokrajine bi morale imeti svoj lasten vir sredstev za delovanje, pri
čemer se uskladi delitev davčnih virov med državo, pokrajinami in občinami.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Stališče Občine Sevnica je, da je potrebno v okviru priprave pokrajinske zakonodaje
krepiti vlogo občin tako v vsebinskem kot finančnem delu.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Seznanitev s participativnim proračunom za 2022
Župan: Gre za tretji razpis, izpostavi pozitiven odziv občanov glede udejanjanja skupnih
potreb.
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance: Participativni proračun je kvota občinskega
proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica, enakomerno in
skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo; torej
na sorazmeren način ponudi vsem prebivalkam in prebivalcem možnost participiranja
neposredno v proračun občine. Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna
območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena razdelitvi
na participirane pobude, je 120.000 evrov. Glede na navedene značilnosti posameznih
krajevnih skupnosti smo pri pripravi participativnega proračuna za leto 2022 določili šest
območij razporejanja dela proračunskega denarja. Vložene pobude bo pregledala strokovna
komisija, ki bo tehtala zakonitosti vsebine pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevnica
ter ustreznost glede na navedene kriterije. V kolikor presoja ne bo možna, lahko komisija
vlagatelja pozove k dopolnitvi pobude. Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila
komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne
družbe. Seznam pobud, ki bodo ustrezale kriterijem, bo objavljen na občinski spletni strani in
preko sredstev obveščanja vsaj en mesec pred glasovanjem. V teh objavah bo posamezna
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pobuda označena z unikatno kodo, ki bo uporabljena za glasovanje. Glasovanje bo
predvidoma potekalo v začetku septembra in bo javno najavljeno. Glasovanje bo časovno
omejeno in bo teklo preko SMS oddajanja glasov. Glasovati bo možno enkrat za eno pobudo.
V proračun Občine Sevnica za leto 2022 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ
glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje
vrednosti območja. Pobude, ki bodo izglasovane in se bodo uvrstile v proračun Občine Sevnica
za leto 2022, bodo javno objavljene.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Tomaž Lisec, Gorazd Zupanc, Rado Kostrevc.
Povzetek razprave: Izražena je podpora izvedbi participativnega proračuna. Izpostavljeno je
vprašanje glede interpretacije najhitrejšega prejema največjega števila glasov. Pojasnjeno je,
da ima v primeru enakega števila glasov prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje. /
Izpostavljeno je vprašanje, kam gre neporabljen denar. Pojasnjeno je, da gre za razpis za
prihodnje leto, planiranje bo zajeto v prihodnji proračun, ki se še bo sprejemal.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s konceptom participativnega proračuna
za leto 2022.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2021
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Redna praksa razpolaganja s premoženjem Občine
Sevnica je dopolnitev načrta pridobivanja in dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem. Pri načrtu pridobivanja gre za nakup nepremičnin, ki v naravi predstavljajo
odseke občinskih nekategoriziranih cest ter za nekatere nepremičnine v Sevnici, kjer je občina
Sevnica skladno z odlokom uveljavljala predkupno pravico. Dopolnitev načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem pa se dopolnjuje s prodajo zemljišč, ki predstavljajo dele
funkcionalnih zemljišč, kjer gre predvsem za menjalna razmerja.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Povše
Povzetek razprave: Izpostavljena je dolgotrajnost postopkov na državni ravni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet
Ad 12
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
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Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Gre za ukinitev statusa javnega dobra na zemljiščih in
vknjižbo lastninske pravice Občine Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1468/40, 1468/41, 1468/42, 1468/43, 1468/44 in 1468/45, vse k.o. 1370
Podvrh
- parc. št. 2668/8, k.o. 1393 Studenec
- parc. št. 1687/4, 1687/7, 1687/10, 1687/8, 1688/4, 1071/4, 1716/1, 1716/2 in 1718,
vse k.o. 1367 Zabukovje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Soglasje k delovni uspešnosti direktorice KŠTM Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: O tem odloča Svet zavoda KŠTM Sevnica, ki je na zadnji
seji obravnaval predlog in ga v soglasje podaja ustanovitelju.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Povše, Franc Pipan, Gorazd Zupanc, Janez Kukec.
Povzetek razprave: Podano je nestrinjanje z izplačevanjem delovne uspešnosti. / Eno od
mnenj je, da je ocena kakovosti dela naloga sveta zavoda, potrditi je potrebno njihovo
odločitev. Plačni sistem v javni upravi je zastarel, nepravičen. / Svet zavoda je obravnaval
delovno uspešnost, v luči korona-situacije, gre za dolžnost na podlagi zakonodaje,
procentualno pa ni bilo preseženo.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k delovni uspešnosti direktorice KŠTM
Sevnica Mojce Pernovšek.
Izid glasovanja: 21 za, 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 14
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Ravnatelja imenuje Svet šole, ki mora pred odločitvijo o
izbiri kandidata pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti. Svet OŠ Sava Kladnika Sevnica je
objavil razpis, prijavil se je en kandidat, ki izpolnjuje razpisne pogoje, svet pa je zaprosil
ustanoviteljico za mnenje.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Po predstavitvi na seji komisija predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o
kandidatu Alešu Tuhtarju, profesorju športne vzgoje, stanujočem na naslovu Orehovo 89, 8290
Sevnica, za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.
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Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Pipan.
Povzetek razprave: Izražena je podpora kandidatu.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o kandidatu Alešu Tuhtarju,
profesorju športne vzgoje, stanujočem na naslovu Orehovo 89, 8290 Sevnica, za
ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad15
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Blanca
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Na razpis je prispela ena vloga, Svet šole je za mnenje
zaprosil ustanoviteljico.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija po opravljenem razgovoru podaja predlog občinskemu svetu, da poda pozitivno
mnenje o kandidatki Kseniji Juh, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Jelenik
8b, 8274 Raka, za ravnateljico Osnovne šole Blanca.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o kandidatki Kseniji Juh,
profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Jelenik 8b, 8274 Raka, za
ravnateljico Osnovne šole Blanca.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad16
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sevnica v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Svet zavoda sestavlja 13 članov, tudi predstavnik
ustanovitelja, Občine Sevnica. Po preteku mandata se podaja predlog k novemu imenovanju.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Predlog občinskemu svetu, naj za predstavnika Občine Sevnica v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica imenuje dr. Andreja Lisca, Boštanj 104,
8294 Boštanj.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
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Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnika Občine Sevnica v Svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica imenoval dr. Andreja
Lisca, Boštanj 104, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad17
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: 22 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad18
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Franc Pipan
- predlaga, da se za uporabnike prevozov Zavoda Sopotniki, ki so iz naselja Ribniki,
trenutno vstopno mesto pri rondoju v Šmarju prestavi bliže naselju;
- predlaga, da se Občina Sevnica in KS Zabukovje z DRSI dogovorita za ureditev
pločnika ob avtobusni postaji na državni cesti Planina – Sevnica, pri km 11, v dolžini
200 m
Franc Povše
- predlaga, da se park ob pokopališču v Boštanju redno kosi in vzdržuje;
Tanja Novšak
- zanima jo, kdaj se bodo pričela ureditvena dela Ceste na Dobravo, kakšen bo prometni
režim in končna podoba tega odseka ceste po zaključku del
Tomaž Lisec
- zanima ga, na koliko razpisov s strani Fundacije za šport sta se prijavila Občina
Sevnica in KŠTM Sevnica od leta 2016 dalje;
- zanima ga, kako je s sanacijo mostu Jelovec;
- zanima ga, ali so že rezultati dopisne seje glede GOŠO
Miran Grubenšek
- predlaga, da se struga Kobilskega potoka ob teniškem igrišču v Mrtovcu redno čisti in
vzdržuje, saj potok večkrat poplavlja in predlaga, da pristojne službe pristopijo k celoviti
ureditvi vodotoka;
- predlaga, da se ob sprehajalni poti ob Savi na odseku med Gornjim Brezovim in Blanco
namestijo koši za odpadke;
- zanima ga, v kakšni fazi je pridobitev sredstev s strani Ministrstva za notranje zadeve
za postavitev protihrupne ograje na strelišču Izem;
Božidar Groboljšek
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predlaga, da se postopek spremembe OPPN čim prej zaključi, da se lahko na podlagi
tega pred COVID ambulanto v ZD Sevnica postavi nadstrešek

Ad19
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2021.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. nov. (un)
Višja svetovalka Splošne službe
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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