OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0004/2010
Datum: 22. 04. 2011

PREGLED
SKLEPOV 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 20. 04. 2011
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh
overiteljev zapisnika 5. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
75. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 11. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ
Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
76. SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 5. redne seje imenoval Jožeta Goriška in Božidarja
Beci.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
2. Pregled sklepov 4. redne seje občinskega sveta, z dne 28. 02. 2011, in poročilo
o realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 4. redne seje
77. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 4. redne seje občinskega sveta, z dne 28. 02. 2011,
in poročilo o realizaciji,.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
78. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 4. redne seje občinskega sveta, z dne 28. 02. 2011 in
poročilo o overitvi.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

3. Seznanitev s Poročilom Zavoda Regionalne razvojne agencije Posavje v letu
2010
79. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z Letnim poročilom Zavoda Regionalne razvojne agencije
Posavje za leto 2010.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
4. Seznanitev s Poročilom o delu KŠTM Sevnica za leto 2010
80. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z Letnim poročilom Javnega zavoda KŠTM Sevnica za leto
2010.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
5. Letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
81. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Revidirano letno poročilo 2010 Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica.
Občinski svet se strinja s predlagano razporeditvijo oz. uporabo bilančnega dobička in
sprejme:
- Čisti poslovni izid – čisti dobiček poslovnega leta 2010 znaša 20.551 EUR in se za
oblikovanje zakonskih rezerv porabi v višini 1.028 EUR.
- Bilančni dobiček je v višini 42.589 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega
dobička leta 2007, 2008 in 2009 v skupnem znesku 23.065 EUR, ki je na postavki
nerazporejeni dobiček, in čistega dobička leta 2010 v znesku 19.524 EUR, ki tudi
ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
6. Javno zdravje v Občini Sevnica
82. SKLEP:
Občinska uprava analizira stanje gospodarstva v sodelovanju z obrtno in gospodarsko
zbornico in kmetijstva v sodelovanju s kmetijsko zbornico oziroma s strokovnimi službami v
občini Sevnica. Analiza se predstavi občinskemu svetu in uskladi ukrepe v gospodarstvu v
okviru občinskega proračuna.
Občinski svet se je seznanil s stanjem javnega zdravja v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

7. Obravnava Študije varnih šolskih poti in prevozov šolskih otrok v občini
Sevnica
83. SKLEP:
Študija je osnova, ki opredeljuje naloge vseh zavezancev za varnost otrok v prometu in je
osnova za nadaljnjo pripravo šolskih prevozov.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
84. SKLEP:
Proge šolskih prevozov uskladi Občina Sevnica v sodelovanju z osnovnimi šolami.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
85. SKLEP:
Upoštevajo se predlogi rešitev ureditve prometne signalizacije ne glede na kategorizacijo
cest.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
8. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010
86. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
9. Poročilo o izvajanju dejavnosti Pomoč družini na domu za leto 2010
87. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvajanju dejavnosti Pomoč družini na domu za
leto 2010.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
10. Predlog Statuta Občine Sevnica – prva obravnava
88. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel Statut Občine Sevnica v prvi obravnavi s pripombo, da
predsednike delovnih teles imenuje samo delovno telo.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica
Sevnica – skrajšani postopek
89. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Sevnica – prva obravnava
90. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica v prvi obravnavi z naslednjimi
pripombami:
- ureditev problema čebelnjakov,
- kapna višina,
- dodatni vinograd v najemu zaradi velikosti zidanic.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
13. Predlog letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2011
91. SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in sprejel letni program športa v Občini Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
14. Poročilo organizatorjev volilne kampanje o zbranih in porabljenih sredstvih za
volilno kampanjo za lokalne volitve 2010
92. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročili organizatorjev volilne kampanje o zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve 2010.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
15. Soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorjev s področja predšolske vzgoje
in šolstva za leto 2010
93. 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,
Milana Majcna Šentjanž, Ane Gale Sevnica, Sava Kladnika Sevnica, Tržišče, Svet Glasbene
šole Sevnica in Vrtca Ciciban Sevnica, dal soglasje k ocenam delovne uspešnosti za
ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost ravnateljev oziroma ravnateljic:
- Guste Mirt, ravnateljice Osnovne šole Krmelj, v višini 62 % izpolnitve vrednosti meril
za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,

-

Ane Mešiček, ravnateljice Osnovne šole Blanca, v višini 60 % izpolnitve vrednosti
meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
Vesne Vidic Jeraj, ravnateljice Osnovne šole Boštanj, v višini 67 % izpolnitve
vrednost meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
Marije Brce, ravnateljice Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, v višini 49 %
izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
Franca Novšaka, ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica, v višini 32 % izpolnitve
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
Jelke Slukan, ravnateljice Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, v višini 69 %
izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
Zvonke Mrgole, ravnateljice Osnovne šole Tržišče, v višini 53,5 % izpolnitve vrednosti
meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
Iris Matić, v.d. ravnateljice Glasbene šole Sevnica in Katke Krnc, ravnateljice
Glasbene šole Sevnica v višini 75 % izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine
dela plače za delovno uspešnost,
Vlaste Fele, ravnateljice Vrtca Ciciban Sevnica, v višini 71 % izpolnitve vrednosti meril
za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 89/09)
se delovna uspešnost direktorjem za leto 2010 ne izplača.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
16. Soglasje k oceni delovne uspešnosti direktorice ZD Sevnica in pomočnice
direktorice za področje zdravstvene nege za poslovno leto 2010
94. SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k oceni delovne uspešnosti za ugotavljanje višine dela plače za
delovno uspešnost direktorice Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire Tomšič za leto 2010 v
višini 100 % izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno
uspešnost.
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 89/09)
se delovna uspešnost direktorjem za leto 2010 ne izplača.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
95. SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k oceni delovne uspešnosti za ugotavljanje višine dela plače za
delovno uspešnost pomočnice direktorice za področje zdravstvene nege Zdravstvenega
doma Sevnica Marte Kodrič za leto 2010 v višini 100 % izpolnitve vrednosti meril za
ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 89/09)
se delovna uspešnost direktorjem za leto 2010 ne izplača.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

17. Soglasje k oceni delovne uspešnosti direktorice Knjižnice Sevnica za leto 2010
96. SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k oceni delovne uspešnosti za ugotavljanje višine dela plače za
delovno uspešnost direktorice JZ Knjižnica Sevnica Anite Šiško za leto 2010, ki je dosegla
izpolnitev vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost v višini 82
odstotnih točk.
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 89/09)
se delovna uspešnost direktorjem za leto 2010 ne izplača.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
18. Ukinitev statusa javnega dobra in posamični program menjave parcel št. 1296/2
in 1301/7 s parcelo št. 221/5, vse k.o. Metni Vrh
97. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parceli št.
1296/2 in 1301/7, obe k.o. Metni Vrh, ter odobril pravni promet s predmetnima
nepremičninama.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
98. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s
pripombo svetnika:
Tomaža Lisca:
 Pri poročilu o porabi splošne proračunske rezervacije je pričakoval kakšno tabelo
glede posamične porabe sredstev.
 Pri odgovoru investicijski nadzor nad gradnjo cest je pričakoval podatek, na katerih
aktivnostih je nadzornik deloval. Poleg odgovora kdo izvaja nadzor, bi želel izvedeti
na katerih konkretnih objektih je bil nadzor opravljen in ali so bili kdaj zaračunani
kakšni penali.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
- Ob cesti G1-5, na Radni – smer Lukovec se dela še ne izvajajo, kljub temu, da je bilo
obljubljeno, da se bo cestišče razširilo, tudi zaradi lažje vožnje avtobusov. Kdaj se bo
z deli pričelo?
- Ponovno predlaga postavitev cestnega ogledala na Logu pri Imperlu, saj so živo mejo
posekali, kar je bil pogoj za postavitev ogledala.
- Krajani obrtne cone Boštanj ponovno opozarjajo, da imajo ob vsakem dvigu vode kleti
zalite z vodo. So zelo ogorčeni, saj kljub dogovorom z Infro, da bodo zadeve rešili, še
vedno ni nikogar, ki bi probleme pričel ustrezno reševati.

Jožef Žnidarič:
- Ob gradnji HE Blanca je bilo krajanom Blance in Brezovega obljubljeno, da bodo
fasade hiš izvajalci posesali. Po dveh letih obljube niso izpolnjene. Krajani prosijo za
odgovor oziroma izvedbo.
Rok Petančič:
- Krajani Ribnikov so na Občino Sevnica že podali konkretne predloge za cestno
prometno ureditev. Ker odgovora niso prejeli, ponovno prosijo za odgovore.
- Na Šmarčni so krajani izpostavili problem prometne ureditve, saj ni postavljenih
prometnih znakov, križišče pa je zaradi žive meje nepregledno.
- Brežine pri HE Boštanj so neurejene, veliko je že uničenega. Zanima ga, kdo je za to
odgovoren, kdo bo izvedel sanacijo, koliko je to vredno ter kdo bo sanacijo plačal.
- Potrebno je preurediti drevored na Orehovem. Kdo je naročil in plačal sedanjo
ureditev, kdo jo je izvedel in ali bo kdo saniral oziroma preuredil drevored?
Jožef Roštohar:
- Pohvali ureditev parkirnih prostorov ob pohodnih točkah, vendar še predlaga, da se
na teh mestih postavijo koši za smeti.
- Ob koncu Savskega mostu proti Boštanju se dviga železna konstrukcija. Predlaga, da
se zadeva sanira.
- Fasade na Blanci je potrebno sanirati. Dela lahko izvedejo izvajalci Infre ali pa se
krajanom zagotovi subvencija za lastne sanacije fasad.
Dušan Močnik:
- Zanima ga, ali lahko Občina pridobi podatek od Invalidskih delavnic Inde Sevnica
oziroma kje drugje, in sicer glede zaposlovanja v nekaterih srednjih šoahl preko
javnih del že več let, saj jim ne teče delovna doba, ni ustreznega zavarovanja,
zaposleni dobijo plačan le prevoz in malico.
- Želi pridobiti podatek tudi za stavbna zemljišče po krajevnih skupnostih, industrijskih
in zasebnih.
Božidar Groboljšek:
- Poda pobudo, da se drevored Orehovo osvetli.
Jože Županc:
- Zanima ga menjava zemljišča za potrebe igrišča na Dolnjem Brezovem.
Tomaž Lisec:
- Meni, da bi s podeljevanjem koncesij na področju oglaševanja imeli kakšen dodaten
vir prihodkov za proračun.
- Ali se predvideva nova ureditev cestne povezave železniška postaja - avtobusna
postaja, saj mladina skače po neurejenem cestišču.
- Glede sekanja gozda pod gradom bi želel, da se občane seznani, kdo je sekal gozd,
kam je šel les oziroma zaslužek od lesa. Prosi za celovito informacijo.
- Ali je Občina seznanjena z razpisom za zbiranje predlogov projektov za
sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo v letu 2011?
Rado Kostrevc:
- Zanima ga, kako ima Občina Sevnica urejeno področje javnega oglaševanja in
podeljevanja morebitnih koncesij. Če področje ni urejeno, ali se pripravlja kakšen
odlok v zvezi z javnim oglaševanjem v občini Sevnica.
Breda Drenek Sotošek:
- Kdaj se bo odstranilo podrto drevo, ki visi na novi ograji na območju ceste proti
gradu?

21. Razno
Župan:
 Seznani občinske svetnike, da je umrl dolgoletni član Občinskega sveta gospod
Marjan Jamšek. V ponedeljek ob 15 uri bo pogreb. Leži v mrliški vežici od nedelje
dalje v Tržišču.
 Ogled občine je bil izveden in zelo koristen, zahvali se za prijetno družbo.
 Omeni izdajo knjige o gradu Sevnica, založnik Društvo trg, ki je zelo lepa in je lahko v
ponos Občini Sevnica. Izreka iskrene čestitke.
 Seznani svetnike, da je bil spremenjen Zakon o integriteti in korupciji, kar olajša dela
posameznim občinskim svetnikom.
 Zaželi prijetno praznovanje velikonočnih praznikov, dneva upora proti okupatorju
27.4., ter prijetno praznovanje praznika prvi maj.
 Čestita Gregorju Simončiču, Jožetu Župancu in Radu Kostrevcu ob okroglem jubileju
in jim izroči darilo.
Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

