OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2010
Datum: 26. 04. 2010

PREGLED
SKLEPOV 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE, 21. 04. 2010
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh overiteljev
zapisnika 28. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
763. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 8. t.d.r. - Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo
večstanovanjskih objektov v Šmarju,
- 9. t.d.r. - Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2010.
764. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 28. redne seje imenoval Jožeta Železnika in
Frančiško Zemljak.
2. Pregled sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne, 24. 03. 2010, in poročilo o
realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 27. redne seje
765. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne, 24. 03. 2010,
in poročilo o realizaciji.
766. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 27. redne seje občinskega sveta z dne, 24. 03. 2010, in
poročilo o overitvi.
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2009
767. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto
2009.
4. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2009
768. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 2009.
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769. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da naj Nadzorni svet Javnega podjetja Plinovod opravi
primerjavo plač zaposlenih s primerljivimi javnimi podjetji v okolici.
770. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se od čistega dobička iz poslovanja Javnega podjetja
Plinovod Sevnica, ki je v letu 2009 znašal 8.671 EUR, v zakonske rezerve razporedi 435
EUR, ostanek pa ostane nerazporejen.
5. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2010
771 SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom Javnega podjetja Plinovod
Sevnica za leto 2010.
6. Poslovno poročilo z zaključnim računom JZ KŠTM Sevnica za leto 2009
772. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim poročilom z zaključnim računom JZ KŠTM
Sevnica za leto 2009.
7. Letno poročilo Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2009
773. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z letnim poročilom Regionalne razvojne agencije Posavje za
leto 2009.
8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo
večstanovanjskih objektov v Šmarju – skrajšani postopek
774. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo
večstanovanjskih objektov v Šmarju.
9. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2010 – skrajšani
postopek
775. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2010.
10. Predlog sklepa o določitvi kriterijev in sestave komisije za sprejem otrok v Enoto
vrtca Blanca
776. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi kriterijev za sprejem otrok v Enoto vrtca Blanca.
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777. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi sestave komisije za sprejem otrok v Enoto vrtca
Blanca v naslednji sestavi:
- predstavnica staršev: Helena Klobasa, Blanca 23, Blanca,
- predstavnica Občine Sevnica: Zalika Jazbinšek, Pod Vrtačo 16, Sevnica,
- svetovalna delavka: Maja Draksler, Cesta 1. maja 54, Hrastnik.
11. Predlog sklepa o določitvi kriterijev in sestave komisije za sprejem otrok v enoto
vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž
778. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi kriterijev za sprejem otrok v enoto vrtca pri Osnovni
šoli Milana Majcna Šentjanž.
779. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi sestave komisije za sprejem otrok v enoto vrtca pri
Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž v naslednji sestavi:
- predstavnica staršev: Stanka Gaši, Šentjanž 85, Šentjanž,
- predstavnica Občine Sevnica: Zalika Jazbinšek, Pod Vrtačo 16, Sevnica,
- pomočnica ravnateljice: Helena Hribar, Cerovec 9, Šentjanž.
12. Predlog soglasij k oceni delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva in
predšolske vzgoje
780. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se svetniki naknadno seznanijo z zneski za izplačilo dela
plače za delovno uspešnost posameznega ravnatelja oziroma ravnateljice.
781. SKLEP:
Občinski svet je na podlagi prejetih ocenjevalnih listov za ugotavljanje delovne uspešnosti
direktorjev s področja šolstva, ki so jih predložili Sveti osnovnih šol Krmelj, Blanca, Boštanj,
Tržišče, Milana Majcna Šentjanž, Ane Gale Sevnica, Sava Kladnika Sevnica ter Svet
Glasbene šole in Vrtca Ciciban Sevnica, dal soglasje za izplačilo dela plače za delovno
uspešnost ravnateljev oziroma ravnateljic:
- Rada Kostrevca in Guste Mirt, ravnatelja in ravnateljice Osnovne šole Krmelj, v višini
80 % izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno
uspešnost,
- Ane Mešiček, ravnateljice Osnovne šole Blanca, v višini 56 % izpolnitve vrednosti
meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
- Vesne Vidic Jeraj, ravnateljice Osnovne šole Boštanj, v višini 69 % izpolnitve
vrednost meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
- Marije Brce, ravnateljice Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, v višini 67 %
izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
- Franca Novšaka, ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica, v višini 35 % izpolnitve
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
- Jelke Slukan, ravnateljice Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, v višini 68 %
izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
- Vlaste Fele, ravnateljice Vrtca Ciciban Sevnica, v višini 68 % izpolnitve vrednosti
meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.
Iris Matić, v.d. ravnateljica Glasbene šole Sevnica, ter Zvonka Mrgole, ravnateljice Osnovne
šole Tržišče, nista upravičeni do dela plače za delovno uspešnost, ker sta zavoda poslovala
z izgubo.
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Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 96/09) se delovna uspešnost direktorjem za
leto 2009 izplača v višini 3/12 letnega zneska.
13. Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorice in pomočnice direktorice
za področje zdravstvene nege JZ Zdravstveni dom Sevnica
782. SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice
Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire Tomšič za leto 2009 v višini 85% izpolnitve
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 96/09) se delovna uspešnost direktorjem za
leto 2009 izplača v višini 3/12 letnega zneska, kar znaša 1.411,64 EUR.
783. SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost pomočnice
direktorice za področje zdravstvene nege Zdravstvenega doma Sevnica Marte Kodrič za leto
2009 v višini 85% izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno
uspešnost.
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 96/09) se delovna uspešnost direktorjem za
leto 2009 izplača v višini 3/12 letnega zneska, kar znaša 991,67 EUR.
14. Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti v.d. direktorice in direktorice JZ
Knjižnica Sevnica
784. SKLEP:
Občinski svet je določil del plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Knjižnica
Sevnica Anite Šiško za leto 2009, ki je dosegla izpolnitev vrednosti meril za ugotavljanje
višine dela plače za delovno uspešnost v višini 88 odstotnih točk.
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 96/09) se delovna uspešnost direktorjem za
leto 2009 izplača v višini 3/12 letnega zneska, kar znaša 533,87 EUR.
785. SKLEP:
Občinski svet je določil del plače za redno delovno uspešnost v.d. direktorice JZ Knjižnica
Sevnica Ide Tušar za leto 2009, ki je dosegla izpolnitev vrednosti meril za ugotavljanje višine
dela plače za delovno uspešnost v višini 88 odstotnih točk.
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 96/09) se delovna uspešnost direktorjem za
leto 2009 izplača v višini 3/12 letnega zneska, kar znaša 533,87 EUR.
15. Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorja Regionalne razvojne
agencije Posavje za leto 2008
786. SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k izplačilu 8/12 letnega zneska dela plača za redno delovno
uspešnost direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje Roberta Ostreliča za leto 2008,
kar znaša 2.806,19 EUR.
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Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 26/09) se razlika do polnega
obsega redne delovne uspešnosti za leto 2008 poračuna ob izplačilu delovne uspešnosti za
leto 2009.
16. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in posamični program prodaje
parcele št. 1228/4, k.o. Goveji Dol
787. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št. 1228/4, k.o.
Goveji Dol, in odobril pravni promet s predmetno nepremičnino.
17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
788. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi pripombami:
Tomaž Lisec:
Pri odgovoru glede možnosti izvedbe pločnikov in razsvetljave od trgovine Hofer v Boštanju
do križišča s cesto G1-5 predlaga, da se naj Občina Sevnica dogovori o možnosti celovite
izvedbe z Direkcijo RS za ceste, glede na to, da je v občinski proračun umeščena izvedba
novega mostu na reki Mirni. Območje je zelo frekventno tako s pešci in vozili, in kot tako zelo
nevarno.
Meri Kelemina:
- Na zadnji seji je podala vprašanje glede objekta bivše stavbe Železnine v Sevnici in
tudi dobila odgovor. Meni, da njeno vprašanje ni bilo korektno zapisano, ker ni
vprašala po pristojnostih občine v zvezi z objektom, ampak kaj s tem objektom sploh
je in kdaj gredo stvari naprej. Glede na to, da se objekt nahaja v centru mesta in ne
glede na to, da se ve, da Občina Sevnica ni lastnica objekta, je v interesu Občine, da
pospeši postopke oziroma da odgovori, kaj se s tem objektom dogaja.
- Z odgovorom vezanim na odstranitev atletske steze v drevoredu ni zadovoljna, ker ni
podanega odgovora na vprašanje o ocenjeni vrednosti odstranjenega atletskega
stadiona, odgovarja pa se o tem, kaj vsebinsko bo na tem prostoru. Občina ni ravnala
kot dober gospodar, da bi to ocenila in od investitorjev dobila alternativni stadion ali
kaj drugega.
Andrej Repše:
V gradivu je podan odgovor na njegovo vprašanje o ureditvi uvoza v Krmelju k podjetju
Armat. Meni, da odgovor ne drži v delu, ki govori, da se možnosti zavijanja niso poslabšale.
Breda Drenek Sotošek:
Z odgovorom na vprašanje o možnosti nakupa mobilnih tribun za kulturne in športne
prireditve ni zadovoljna. Želela bi, da se predhodno opravi poizvedba pri posameznih
društvih glede potreb po mobilnih tribunah in se šele nato poda odgovor o nujnosti njihovega
nakupa.
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18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Bojan Rugelj:
1. Glede na to, da so vrata v sadovnjaku na Drožanjski cesti zaklenjena, predlaga
vzpostavitev možnosti vožnje vozil po cesti skozi omenjeni sadovnjak, vsaj v času
asfaltacije Drožanjske ceste.
2. Poda pobudo za organizacijo sestanka s krajani Drožanjske ceste pred njeno
asfaltacijo, glede manjših odprtih vprašanj. Sestanka se naj udeležijo župan, direktor
občinske uprave in vodja oddelka za okolje in prostor.
Tomaž Lisec:
1. Glede na čedalje bolj razširjene govorice o finančnih težavah Občine Sevnica, ga
zanima:
- Kakšna je zadolženost Občine Sevnica v smislu najetih posojil in danih poroštev
(v bruto znesku in v % proračuna za leto 2010)?
- Koliko znašajo odprte terjatve izvajalcev in dobaviteljev do Občine Sevnica iz
naslova sklenjenih pogodb, nedokončanih investicij in že zaključenih investicij,
kjer še ni prišlo do dokončnega obračuna z izvajalci?
- Ali je Občina Sevnica oziroma kateri od njenih javnih zavodov imela v obdobju od
01. 07. 2009 do dneva priprave odgovora imela blokiran transakcijski račun?
- Kakšna je ocena kratkoročne likvidnosti in solventnosti Občine (s predložitvijo
mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna za obdobje od 01. 01. 2010 dalje?
(vprašanje je bilo dano v pisni obliki, je bilo predano je bilo pripravljavcem odgovora in
bo sestavni del odgovora).
2. Zanimajo ga aktivnosti v zvezi z izgradnjo Vrtca Ciciban Sevnica od 24. 03. 2010
dalje.
Ivan Orešnik:
Državna cesta Boštanj – Tržišče je na nekaterih odsekih zelo poškodovana. Od upravljavca
ceste bi želel informacijo glede možnosti sanacije poškodb na tej cesti oziroma predlaga
njeno sanacijo.
Alojz Zalašček:
Predlaga ureditev zemljišč na Radni (pod nekdanjo Jutranjko), ki jih ima v zakupu podjetje
Infra in vzpostavitev pogojev za kmetijsko obdelavo.
Andrej Štricelj:
Predlaga kontrolo redarske službe in spoštovanje občinskih predpisov glede vodenja psov
brez povodca.
Dušan Močnik: (vprašanje je bilo dano v pisni obliki)
Že na nekaj sejah Sveta KS Krmelj je bilo izpostavljeno vprašanje ali krajevna skupnost ne
dobi premalo sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, glede na to,
da se celotno nadomestilo vrača v krajevno skupnost. Predstavi podatke iz ene izmed odločb
za plačilo nadomestila (za poslovni prostor), kjer je bil celoten znesek za plačilo 928 EUR.
Glede na to, da je v KS Krmelj precej stanovanjskih objektov, nekaj manjših in srednje velikih
trgovskih, gostinskih in proizvodnih prostorov in tudi nekaj objektov z večjimi površinami,
sprašuje:
- ali vsi ne plačujejo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- ali plačujejo nadomestilo za manjše površine, kot jih v resnici koristijo,
- ali se morda celotno nadomestilo na vrača v krajevno skupnost.
*opomba:
vprašanje je povzetek podanega pisnega vprašanje, celotno vprašanje je bilo predano
pripravljavcem odgovora in bo sestavni del odgovora.
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Breda Drenek Sotošek:
1. Na pobudo krajanov Naselja heroja Maroka sprašuje kdo in po kakšni ceni je
nekulturno požagal drevesa v tem naselju in ali ja bil za to izpeljan postopek javnega
razpisa za izbor izvajalca.
2. Zanimajo jo možnosti preprečitve smradu iz nepokritega dela Drožanjskega potoka.
Rok Petančič:
Glede na povečanje prometa in neprilagojene hitrosti voznikov na odseku ceste na
Prvomajski ulici proti Okrepčevalnici Mica predlaga, da naj Svet za preventivo in varnost v
cestnem prometu ponovno preveri primernost postavitve hitrostnih ovir na tem odseku.
19. Razno
Župan:
- povabi na tradicionalne prireditve ob Dnevu upora proti okupatorju in 1. maju
- povabi na otvoritev Spara v Sevnici, ki bo 22. 04. 2010

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