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ZAPISNIK
30. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala v sredo,
6. aprila 2022, 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, Rado Kostrevc, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Danica Kramžar, Ivan Orešnik,
Rok Petančič, Franc Pipan, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc,
Stanislava Žičkar.
Odsotni člani občinskega sveta: Gregor Korene, Marjan Ločičnik, Janez Kukec, Vincenc
Knez, Tomaž Lisec, Darja Pompe.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
• Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
• Alenka Mirt, vodja Splošne službe
• Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
• Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
• Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
• Tanja Urek, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
• Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 3. točki
• Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica, k 4. in 5. točki
• mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje, k 8. točki
Prisotni predstavniki medijev:
• Pavel Perc, Dolenjski list
• Smilja Radi, Posavski obzornik
Ostali prisotni:
• Matej Maver, tehnična podpora
• Iztok Felicijan, tehnična podpora
Župan začne s 30. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 18 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.

Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 30. redne seje, s tem da se 7.
točka dnevnega reda obravnava po skrajšanem postopku.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 30. redne seje, s tem da
se 7. točka dnevnega reda Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za
leto 2022 obravnava po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 18 za, 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Sprejet dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 29. redne seje občinskega sveta dne 16. 3. 2022
3. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021
4. Poročilo o delu KŠTM Sevnica za leto 2021
5. Seznanitev z Akcijskim načrtom Destinacije Sevnica v okviru zelene sheme slovenskega
turizma
6. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021
7. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022 – skrajšani
postopek
8. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2021
9. Soglasji k delovni uspešnosti direktorice RRA Posavje in direktorice KŠTM Sevnica
10. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
12. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 29. redne seje občinskega sveta
z dne 16. 3. 2022
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 29. redne seje občinskega sveta z dne
16. 3. 2021.
Izid glasovanja: 18 za, 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot so bili sprejeti in so v gradivu. 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 članov sveta.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:

Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 29. redne seje občinskega
sveta z dne 16. 3. 2022.
Izid glasovanja: 18 za, 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica: Poročilo je bilo računovodsko revidirano
in obravnavano s strani nadzornega odbora. Na poslovanje je v določenih segmentih vplivala
epidemiološka situacija, ne glede na to se stalno odvija 9 gospodarskih javnih služb in izbirnih
služb, cilj je njihovo stalno zanesljivo izvajanje, poleg tega tudi tržna dejavnost. Prihodkov je
bilo za 10 % več od planiranih. Aktivni so bili tudi v segmentu tržnih dejavnosti, izvajajo projekta
hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema in izgradnje kanalizacijskega sistema v Sevnici.
Konec leta je bilo v podjetju zaposlenih 71 ljudi. Povečan je bil osnovni kapital, in sicer s
pripojitvijo javnega podjetja Plinovod Sevnica, prav tako je bila povečana dodana vrednost na
zaposlenega. Leto je bilo uspešno zaključeno. Na novo imajo v upravljanju in vzdrževanju
javne poti, izdelan je program za letno izvajanje v soglasju in dogovorom s krajevnimi
skupnostmi. Izvajanje služb je potekalo na naslednjih vsebinskih segmentih: vodooskrba,
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, pogrebna in pokopališka dejavnost,
javna razsvetljava, upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, dejavnost plinovoda.
Predstavi povzetke vsebin po posameznih službah.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Franc Povše, Stanka Žičkar, Matej Imperl, Gorazd Zupanc.
Povzetek razprave:
Podan je pomislek glede izbire banke, pojasnjeno je, da gre za izbiro oziroma še utečen sistem
ob prevzemu Plinovoda Sevnica.
Podana je pobuda za ureditev digitalnega sistema iskanja oziroma informacijske table na
pokopališču, po vzoru Krškega. Pojasnjeno je, da je to v načrtu izvesti, potrebno je predhodno
urediti kataster, ki je v izdelavi.
Nadzorni svet se je na poslovanje podjetja odzval zelo ugodno, tako v delu poročila kot plan
za prihodnje. Podan je nasvet, naj vsak od direktorjev javnih zavodov in podjetij pripravi načrt
varčevanja, saj bodo prihodnja leta finančno zelo zahtevna. Pojasnjeno je, da se v podjetju
usmerjajo v racionalno poslovanje, stalno spremljajo trende in spremembe, spremljajo tekoče
investicije in cene na trgu in ustrezno prilagajajo stanje v podjetju.
Podano je vprašanje, ali gospodinjstva z uveljavitvijo posod za odpadke z rumenim pokrovom
proizvedejo več smeti ali manj. Podan je odgovor, da je na splošno zbranih več ločenih
odpadkov, s čimer je manj stroškov obdelave.
Podano je opažanje, da je v Sevnici pod gradom sum na okvaro vodovoda; ali je možna
preverba oziroma sanacija. Zadeva bo preverjena in po potrebi urejena.
Glede na opažanja s terena je podana pobuda k krepitvi učinkovitosti poslovanja podjetja na
strani vzdrževanja, denimo z združevanjem poti ob opravljanju določenih del. Podano je
pojasnilo, da je poenotenje vsekakor ena od smeri s cilji racionalizacije poslovanja.

SKLEP 1:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
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 22.811,85 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta
2021 v višini 2.541,44 EUR in prenesenega dobička iz leta 2020 v znesku 20.270,41 EUR,
razporedi:
- 20.270,41 EUR v druge rezerve (za investicije v osnovna sredstva),
- 2.541,44 EUR ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Poročilo o delu KŠTM Sevnica za leto 2021
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica: KŠTM Sevnica je obeležil 15 let delovanja.
Na realizacijo prihodkov in odhodkov je vplivala epidemija, so pa rezultati boljši od leta pred
tem. Programe so prilagajali, osredotočili so se na vzdrževanje objektov, programov, izvajali
strateške dokumente, projekte. Na področju kulture so izvajali: vzdrževanje gradu, oglede
gradu, poroke, vzdrževali grajski vinograd, pripravili razstavo Čar lesa, festival Sevniško
grajsko poletje, sodelovali pri likovnih razstavah in delavnicah, sodelovali pri projektu digitalne
sobe s prikazom gradov v Brežicah. Urejeni sta bili dve sanaciji po potresu. Na področju športa:
vzdrževanje objektov, šolski šport, izvedena je bila investicija obnove parketa v športni dvorani,
rekorden je bil obisk bazena, izvedenih je bilo več športnih dogodkov. Turizem: prilagoditev na
možnosti koriščenja turističnih bonov, selitev turistične pisarne, povečal se je obisk z vlakom,
prizadevanje za rast in širitev kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium, izvedena je bila
strokovna konferenca in ocenjevanje Festival modre frankinje, organizacija raznih dogodkov
in prisotnost na sejmih, predstavitev ponudbe medene ture, vključujejo se v razne akcije
slovenske turistične organizacije in skupnih posavskih projektov. Celo leto je delovala tržnica.
Mladina: spletni dogodki in dogodki v živo, dejavnosti v Mladinskem centru Sevnica. Nudili so
možnost izposoje šotora in opreme za druga društva pri organizaciji raznih družabnih
dogodkov.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor se je seznanil s
poročilom o delu KŠTM Sevnica za leto 2021 in ga posreduje v seznanitev občinskemu svetu.
Svetu predlaga, da poda soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov nad odhodki iz leta
2021 v višini 88.724,11 EUR, ki se v letu 2022 nameni za izvajanje ter razvoj dejavnosti, in
sicer po naslednjih področjih. Za področje športa: za plačilo dodatnih del, ki so nastala pri
zamenjavi poda v Športni dvorani Sevnica, v višini 5.157 EUR, za oblačenje stene v Športni
dvorani Sevnica, ki razmejuje igrišče od tribun, v višini 11.000 EUR, za oblačenje hidranta in
omaric v Športni dvorani Sevnica, v višini 6.500 EUR. Za področje mladine: za vračilo sredstev
Uradu Republike Slovenije za mladino zaradi ne v celoti izvedenega programa, v višini 9.552
EUR. Presežek v višini 56.515,11 EUR ostane nerazporejen. Prerazporejal se bo tekom leta,
glede na potrebe in po predhodni uskladitvi z ustanoviteljico zavoda, Občino Sevnica.

Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor se je seznanil
s poročilom o delu KŠTM Sevnica za leto 2021 za področje turizma in ga predlaga občinskemu
svetu v sprejem.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Rok Petančič, Franc Povše.
Povzetek razprave:
Podana je pobuda, naj se na Lisci vlečnica odstrani, v kolikor ni v uporabi, saj kot taka, če ni v
svoji funkciji in zanjo ni drugih načrtov, moti naravno podobo. Podana je pobuda za tehnični
popravek pri navedbi letnice oziroma obdobja izvajanja strategije Grajskih novic.
Pojasnjeno je, da vlečnica stroškovno ne predstavlja obremenitve, se pa išče rešitev glede
njene odstranitve.
SKLEP 1:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o delu KŠTM Sevnica za leto
2021.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov
nad odhodki iz leta 2021 v višini 88.724,11 EUR, ki se v letu 2022 nameni za izvajanje ter
razvoj dejavnosti, in sicer po naslednjih področjih:
- za področje športa:
o za plačilo dodatnih del, ki so nastala pri zamenjavi poda v Športni dvorani
Sevnica, v višini 5.157 EUR,
o za oblačenje stene v Športni dvorani Sevnica, ki razmejuje igrišče od
tribun, v višini 11.000 EUR,
o za oblačenje hidranta in omaric v Športni dvorani Sevnica, v višini 6.500
EUR
- za področje mladine:
o za vračilo sredstev Uradu Republike Slovenije za mladino zaradi ne v
celoti izvedenega programa, v višini 9.552 EUR.
Presežek v višini 56.515,11 EUR ostane nerazporejen. Prerazporejal se bo tekom leta,
glede na potrebe in po predhodni uskladitvi z ustanoviteljico zavoda, Občino Sevnica.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Seznanitev z Akcijskim načrtom Destinacije Sevnica v okviru zelene sheme
slovenskega turizma
Srečko Ocvirk, župan: Turizem je gospodarska dejavnosti in v podporo tej dejavnosti Občina
Sevnica in zavod KŠTM Sevnica izvajata različne aktivnosti. Prejeti Zlati znak Slovenija Green
Destination je pomembna promocijska moč. Lani je bilo na področju turizma zabeleženih
največ nočitev, k temu je prispevalo več razlogov: novi turistični ponudniki, koriščenje bonov,
spremenjen način preživljanja prostega časa v obdobju epidemije.

Matej Imperl, Zeleni koordinator destinacije Sevnica: Zelena shema je nastala v letu 2014.
Pridobljen znak je v teh letih zrasel v pomemben in prepoznan znak tako v Sloveniji in v tujini.
Sledi mednarodno usklajenim standardom v smeri trajnostnega turizma. Občina Sevnica je k
pridobitvi pristopila leta 2017, leta 2018 je prejela srebrni, lani pa zlati znak, kar Sevnico uvršča
med destinacije, ki pomenijo jedro slovenskega turizma. Ne gre za vidik števila turistov, ampak
je bistvo sheme naravnanost okolju in ljudem, v smislu prijaznosti destinacije vsem deležnikom
v okolju. Uspešna presoja je plod dela različnih služb, od lokalne skupnosti in komunalnega
podjetja do turističnih ponudnikov. Prepoznavnost utrjuje tudi kolektivna blagovna znamka
Sevnica Premium. Prihodnji izzivi so krepitev naravi prijazne mobilnosti, s poudarkom na
kolesarjenju, uporabi vlaka, vseh trajnostnih načinov. Spodbujati je potrebno racionalno rabo
vode. Spodbuja se učinkovita raba energije, z obveščanjem javnosti in turističnih ponudnikov.
Sodelovanje s turističnimi ponudniki in podpora k širitvi sodelovanja v kolektivni blagovni
znamki. Strmenje k sonaravnosti, trajnosti. Zlati znak je lepo priznanje destinaciji Sevnica,
veliko je narejenega v pravi smeri, za prihodnji razvoj turizma pa gre v smeri butičnosti, ne
množičnosti, s čimer ima Sevnica pomembno prednost.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor se je seznanil
z Akcijskim načrtom Destinacije Sevnica v okviru zelene sheme slovenskega turizma ga daje
v seznanitev občinskemu svetu.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Franc Pipan, Darko Beci, Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc,
župan, Franc Povše.
Povzetek razprave:
Podana je čestitka za pridobljeni znak. Med aduti sevniškega turizma so naravna botanična
rastišča. Določene vsebine pa so se neizkoriščene, med njimi je izpostavljena potreba po
krepitvi ponudbe na sevniškem gradu. Izpostavljeno je vprašanje, koliko je v občini turističnih
kmetij, kako se je obnesla promocija turizma v zidanicah. Podana je pobuda za organizacijo
športnih dogodkov v okviru domov za starejše, za bolj aktivno vključevanje starejše populacije.
Podan je predlog za fontano vin. Sevnica je izjemno prepoznana po Salamijadi. Na takšnih
projektih je potrebno graditi turizem.
Podana je pohvala k napredku na sevniškem področju turizma. Izpostavljena je problematika
pojavnosti medveda na območju planinskih poti Lisce, kar ogroža varnost in tudi gospodarskih
dejavnosti, kot je čebelarstvo.
Podano je pojasnilo, da Skupnost socialnih zavodov vsako leto organizira družabne prireditve,
organizatorji se letno menjajo, med njimi je tudi že bil Dom upokojencev Impoljca Sevnica.
Smer v turizmu je prava, ne s poudarkom na množičnosti, temveč butičnosti z bogato in
raznoliko vsebino. Izražena pa je pobuda za krepitev turizma tudi na desnem bregu Save.
Imamo še veliko prepoznavnih stvari, ki bi jih bilo potrebno celovito povezanosti. Veliko vsebin
je na terenu tudi izven središč. Več je stvari, po katerih je občina prepoznavna (zbirke starega
kmečkega orodja, obrti, imamo kralje cvička). Potreben je razmislek na dolgi rok, z uporabo
vsega, kar že je na voljo. Ne zgolj visoki turizem, ki potrebuje veliko infrastrukture.
Povpraševanje in ponudba sta vzajemno povezana, sedaj se v občini Sevnica razvija oboje.
Ponudniki se zeleni shemi pridružujejo v okviru interesa. Cilj je vzpostavljati spodbudno okolje,
ki ga je potrebno graditi skupaj s ponudniki.
Poleg medveda, ki ne sodi na območje sevniške občine, so problematične tudi druge
naseljene, sicer za občino Sevnica neavtohtone živalske vrste, ki povzročajo škodo kmetom.
Potrebno je poiskati rešitve.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z gradivom Akcijskega načrta Destinacije
Sevnica v okviru zelene sheme slovenskega turizma.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021
Župan Srečko Ocvirk: Leto 2021 je teklo skladno z načrtovanim proračunskim dokumentom,
realizacija se je približala načrtom. Leto je bilo v delu nepredvidljivo z vidika korona-krize, leto
2022 pa je nepredvidljivo na ostalih drugih, zelo zahtevnih področjih.
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: Gre za niz dokumentov, v katerem so prikazani
vsi prihodki in odhodki občine za preteklo proračunsko leto. Proračuni občin se dvigujejo, kar
je zelo pozitivno za lokalno samoupravo na ravni celotne države, prav tako transferni odhodki
in na ta račun tudi vrednost naložb. Lani je bil izveden en rebalans. Izvedena realizacija
proračuna prikazuje dobro proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje
minulega leta ter uspešno izvajanje zakonskih nalog in investicijskega dela. Zaključeni in
plačani so bili vsi projekti. Spoštujejo se roki, pogodbene obveznosti. Občina Sevnica kot reden
plačnik in likviden partner predstavlja temelje tudi za stabilno delovanje vseh javnih zavodov,
krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, hkrati pa
ohranja stalno razvojno naravnanost. Tudi javni zavodi so poslovno leto zaključili skladno s
pričakovanji. Skrbniki projektov so tekoče spremljali finančne obveznosti, realizacija je rezultat
realnega prikazanega stanja vseh izvedenih nalog, potrebnih za uspešen zaključek, podatki
so obrazloženi v dokumentu. Do zaključnega računa so se pozitivno opredelili vsi resorni
odbori.
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun: Odbor je obravnaval Zaključni
račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021, predlaga sprejem s strani občinskega sveta.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor je obravnaval
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021 za področja gospodarstva, kmetijstva
in turizma, nanj nima pripomb, predlaga sprejem s strani občinskega sveta.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor je obravnaval Zaključni
račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021 za področje družbenih dejavnosti, nanj nima
pripomb in predlaga sprejem s strani občinskega sveta.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval Zaključni račun
proračuna Občine Sevnica za leto 2021 za področje okolja in prostora, nanj nima pripomb in
predlaga sprejem s strani občinskega sveta.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za
leto 2021.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 7

Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022 – skrajšani
postopek
Župan Srečko Ocvirk: Predlog je narejen na podlagi trenutno znanih dejstev za leto 2022.
Gre za uskladitve izvajanih projektov in prenos sredstev iz preteklega leta, skladno z
zaključnim računom. Nastajajo nova dejstva pri prihodkih in odhodkih, kar se prilagaja novi
situaciji. Vsa tveganja, ki lahko bodo še nastala, še ne morejo biti vnesena, predvsem glede
energije in cen gradbenih del. Ocenjujemo, da je predlog pripravljen na kakovostnih izhodiščih
znanih dejstev, pričakovanja o dinamiki v letu 2022 pa so nekoliko manj predvidljiva kot
pretekla leta.
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: Rebalans je posledica presežka stanja sredstev
na računu ob konca leta 2021 v višini 1,47 milijona evrov in povečanja znanih skupnih
prihodkov v višini 276 tisoč evrov – z naslova uskladitve prihodkov nadomestil za uporabo
stavbnih zemljišč zaradi posodobitve novih evidenc, transferni prihodki iz države in Evropske
unije pa se usklajujejo s časovnico izvedbe treh največjih izvajanih projektov: hidravličnih
izboljšav, gradnje kanalizacijskega sistema in opremljanja sevniške poslovne cone z gradnjo
nadvoza v Šmarju. Odhodki so tako z rebalansom povečani za 1,66 milijona evrov. Zahtevnost
načrtovanja predstavljajo podražitve. Spremembe s proračunom na področju splošnih služb:
višanje stroškov energije, vzdrževanja občinskih objektov, pokopališč, investicijskovzdrževalna dela na objektu KŠTM Sevnica, streha na kulturnem domu Studenec, nekaj
programske opreme in vozilo za občinsko upravo, povečanje geodetskih storitev in sredstva
za odkupe zemljišč, ki niso bila realizirana v letu 2021. Na področju okolja in prostora:
povečanje sredstev na rednem vzdrževanju lokalnih cest, nov projekt izvedba preplastitve in
ureditve pločnika na Vrhu pri Boštanju, ureditev intervencijske poti nad sevniškim bazenom,
povečanje sredstev za ureditev ceste na Dobravo, ureditev cestnega prehoda na Dolnjem
Brezovem, dokumentacija za cestne projekte, nabava dveh novih parkomatov, obnovitvene
kanalizacije v Sevnici, rekonstrukcija dveh kanalizacij v Boštanju in v Loki pri Zidanem Mostu
vključno s čistilno napravo, rekonstrukcija brvi na Sevnični, komunalno opremljanje Studenecvzhod. Pri družbenih dejavnostih: povišanje sredstev za projekta dogradnje OŠ Blanca in OŠ
Ane Gale Sevnica, povečanje sredstev za rekonstrukcijo igrišča pri OŠ Sava Kladnika Sevnica,
za lastni delež razpisov KŠTM Sevnica. Za gospodarske dejavnosti: manjše uskladitve,
usklajujejo se vrednosti projekta izposoje koles in ureditve sončnih elektrarn. Z novimi projekti
se aktivnosti novo odpirajo, kljub določenim tveganjem je proračun realno izvršljiv, predlog
rebalansa so podprli tudi resorni odbori.
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun: Odbor je obravnaval Predlog
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022 in ga občinskemu svetu
predlaga v sprejem.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor je obravnaval
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022 za področja
gospodarstva, kmetijstva in turizma, nanj nima pripomb in ga občinskemu svetu predlaga v
sprejem.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor je obravnaval Predlog
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022 za področje družbenih
dejavnosti, nanj nima pripomb in ga občinskemu svetu predlaga v sprejem.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval Predlog Odloka
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022 za področje okolje in prostora, nanj
nima pripomb in ga občinskemu svetu predlaga v sprejem.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2021
Mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje: So ena od 12 regionalnih razvojnih agencij
na ravni Slovenije. Predstavi vsebine na področju izvajanja splošnih razvojnih nalog v letu
2021. V delu Regionalnega razvojnega programa (RRP) za obdobje 2014-2020 je tekla
priprava LP o izvajanju RRP 2014–2020 in spremljanje izvajanja RRP. V sklopu RRP za
obdobje 2021–2027: julija 2021 oddan tretji osnutek RRP, oktobra 2021 oddan četrti osnutek
RRP. Dogovor za razvoj regije Posavje obsega 15 projektov: trije projekti so zaključeni, devet
odobrenih projektov v izvajanju, en podpisan sporazum o izvajanju operacije, dva neodobrena
projekta. V sklopu dogovora za razvoj regije so bile izdane tri odločbe za občino Sevnica
(Komunalno opremljanje v PC Sevnica, Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica), podpisani sta dve pogodbi
o sofinanciranju. Med drugimi vsebinami na področju dela so: Garancijska shema Posavje,
Regijska štipendijska shema, štipendije za nadarjene s področja kulture za izobraževanje v
tujini, projekti v okviru LAS Posavje. Med projekti izpostavi naslednje: E-gradovi Posavja,
Posavje polno priložnosti, INNO Industry, Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov
razvojne podpore za območje Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor se je seznanil
s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2021, s predlogom da se
poraba presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti Regionalne razvojne
agencije Posavje iz leta 2021 v višini 5.661 EUR nameni za nakup osnovnih sredstev in razvoj
dejavnosti agencije v letu 2022. Poročilo o delu odbor občinskemu svetu predlaga v sprejem.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP 1:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s poročilom o delu Regionalne razvojne
agencije Posavje za leto 2021.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov
nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje iz leta
2021 v višini 5.661 EUR, ki se nameni za nakup osnovnih sredstev in razvoj dejavnosti
agencije v letu 2022.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Soglasji k delovni uspešnosti direktorice RRA Posavje in direktorice KŠTM Sevnica

Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Gre za soglasje k delovni uspešnosti
direktorice RRA Posavje in direktorice KŠTM Sevnica. Predlogi, vloge in poročila so v gradivu.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Pipan.
Povzetek razprave: Podan je predlog, da se podpre predlagano s strani nadzornih organov.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k delovni uspešnosti direktorice RRA
Posavje in direktorici KŠTM Sevnica v predlagani višini, določeni s strani upravnega
odbora agencije in sveta zavoda.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Rok Petančič
• predlaga, da se čim prej pridobijo informacije in poda odgovor na vprašanje, ki ga je
glede predvidene dinamike večjih infrastrukturnih projektov (obnova cest, gradnja
mosta Log, obnova obstoječega mosta, gradnja podvoza v Boštanju) podal na eni
izmed prejšnjih sej, saj se bliža čas izvedbe teh projektov.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta s pripombo.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Rado Kostrevc:
• zanima ga, ali Krajevna skupnost Krmelj, glede na določbo Odloka o občinskih cestah
v Občini Sevnica, ki govori o krajevni pristojnosti krajevnih skupnosti za vzdrževanje
cest, ne bo dobila sredstev za vzdrževanje cestnega odseka Hinjce–Gabrijele
Gorazd Zupanc:
• predlaga, da se v času izvajanja gradbenih del pri obnovi mostu čez Savo, ko je
predviden obvoz skozi Loko, poskrbi za večjo prometno varnost, in sicer z večjimi
prometnimi znaki ali svetlobno signalizacijo predvsem za tovorni promet
• predlaga, da se postavijo ogledala pri nepreglednih priključkih na glavno cesto, in sicer
v Račici pri hišah Gomboc, Baumgartner, Ernestl, v Loki na priključku med gostilno in
igriščem ter na križišču ceste Breg–Lisca, pri odcepu za Okroglice
• opozori na problematiko parkiranja v Loki, saj uporabniki gostilne in trgovine pogosto
parkirajo kar na cesti

•

•

•

predlaga, da se pred poletjem, z namenom zmanjšanja škode po neurjih, poskrbi za
čiščenje hudournikov in prepustov na kritičnih točkah v posameznih krajevnih
skupnostih
predlaga, da se kategorizira in primerno uredi pot, ki poteka po občinski parc. št. 839,
k.o. 1364 Loka pri Zidanem Mostu, in v naravi predstavlja dostop do kmetijskih zemljišč
in stanovanjskih objektov, tako da bo primerna za osebna vozila in kmetijske stroje
izpostavi, da škodo na kmetijskih zemljiščih poleg rjavega medveda povzročata tudi
lisica in divji prašič, ki sta na območju občine prav tako prisotna v prekomernem številu,
in podpira pobudo, da se glede tega seznani pristojno ministrstvo

Rok Petančič:
• predlaga, da se v območju urejenih športno rekreativnih površin ob Savi postavi tudi
pitnik za vodo, namenjen psom
• zanima ga, zakaj je pri Športnem domu pri dostopu s ceste postavljen opozorilni znak
prepovedano za pse
Franc Pipan:
• preda pisno vprašanje občana glede nege in vzdrževanja posajenih dreves v okviru
ozelenitve mesta, in sicer kakšna je škoda za nadomestitev 60 posušenih dreves ter
ali bo te stroške kot vzdrževalec javnih površin nosilo JP Komunala d.o.o. Sevnica
• poda pobudo, da se pri vsaki šoli posadi sadno drevo, npr. sevniška voščenka, ki je v
izumiranju
Franc Povše:
• predlaga, da se uredita kolesarska steza in pešpot na relaciji Radna–Log, saj gre za
zelo nevaren odsek
• predlaga, da se upravljavca rondoja v Boštanju (pri Tušu) pozove k sanaciji oz.
rekonstrukciji krožišča, saj je po specifiki prometa premajhen, prav tako je potrebno
sanirati poškodbe ceste od rondoja do naselja Kompolje
• predlaga, da se doseže povečanje rente iz naslova delovanja NEK, saj se bliža
izgradnja drugega bloka elektrarne
•
predlaga, da se v Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v
Občini Sevnica za lastnike psov doda obveznost nošenja vrečk za pasje iztrebke
Tanja Novšak:
• predlaga, da se v bližini igrišča v Drožanjski cesti postavi smetnjak za pasje iztrebke
Miran Grubenšek:
• predlaga, da občina pozove MI-SPO k preverjanju, ali imajo sprehajalci psov pri sebi
vrečke za pasje iztrebke
• predlaga, da se preveri, ali Kmečka zadruga izvaja vse ukrepe za preprečevanje
širjenja smradu na območju Drožanjske ceste in Ceste na grad v Sevnici
• predlaga, da se izvajalce plakatiranja opozori, da lahko na eno plakatno mesto
namestijo samo en istovrstni plakat
Božidar Beci:
• predlaga, da Občina Sevnica v sodelovanju z lovskimi družinami pridobi oceno o
številčnosti populacije rjavega medveda na območju občine in na pristojno ministrstvo
naslovi predlog za zmanjšanje števila ali preselitve teh živali na drugo območje
Janez Šerjak:
• predlaga, da se uničevanje plakatov kandidatov za volitve v državni zbor javno obsodi
in občinski svet seznani z morebitnimi ugotovitvami policije o storilcu

Danica Kramžar
• zanima jo, kdo je odgovoren za čiščenje glavnih državnih cest, katerih varovalni pasovi
so najbolj onesnaženi in kdo bo pristopil k temu, glede na to, da se v tem letnem času
odvijajo čistilne akcije po krajevnih skupnostih
• predlaga, da se po zgledu projekta MANJ plastike, VEČ trajnosti tudi pijača za seje
občinskega sveta postreže v okolju prijazni embalaži
Ad 12
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 18. maja 2022.
Seja je bila zaključena ob 18.10.

Zapisala:
Tanja Urek
višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

