OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2018
Datum: 27.6.2018

PREGLED
SKLEPOV 31. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Z DNE 20.6.2018
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 31. redne seje
Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
524. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo: 5. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Sevnica; 6. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega
sveta Občine Sevnica ter 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o rebalansu B proračuna
Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne
23.5.2018
525. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 30. redne seje občinskega sveta z dne 23.5.2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

526. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne 23.5.2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – druga obravnava
527. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

1

4. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na
domu
528. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu.
Cena celotne storitve znaša 18,24 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za
uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 13,44 EUR
oziroma 72 % cene storitve.
Cena storitve, opravljene v nedeljo, znaša 22,18 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena
storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 15,94
EUR oziroma 70,40 % cene storitve.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 22,97 EUR
za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na efektivno
uro, subvencija Občine Sevnica pa 16,25 EUR oziroma 69,30 % cene storitve.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
529. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
skrajšani postopek
530. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se obravnava predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Sevnica iz predlaganega skrajšanega postopka prekvalificira v prvo
obravnavo.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
531. SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Sevnica ter v razpravi podal naslednje predloge, ki se naj upoštevajo pri pripravi
predloga sprememb poslovnika za drugo obravnavo:
- gradivo za seje občinskega sveta se naj svetnikom pošilja 15 dni pred dnevom,
določenim za sejo, izjemoma pa je ta rok lahko sedem dni. Gradivo za seje delovnih
teles pa se naj članom delovnih teles posreduje 10 dni pred sejo delovnega telesa,
- za naslednji mandat je potrebno razmisliti o možnosti prehoda na pošiljanje gradiv za
seje občinskega sveta v elektronski obliki po elektronski pošti in posledično o nabavi
tabličnih računalnikov.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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7. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani
postopek
532. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu B proračunu Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
533. SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma številka 1 k Odloku o rebalansu B proračuna Občine Sevnica
za leto 2018, ki glasi:
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na
kontu 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki tako, da v rebalansu B 2018 znaša 135.790,17
EUR (zvišanje za 8.394,83 EUR namenskih transfernih sredstev ZD Sevnica).
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na
kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v rebalansu B
2018 znaša 597.629,16 EUR (zvišanje za 15.990,16 EUR iz razpisa).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na
PP 17411 nakup osnovnih sredstev za nujno zdravstveno varstvo doda nov projekt OB11018-0015, z nazivom NABAVA MOTORNEGA VOZILA OBLIKE SUV, kontom 420104 nakup
reševalnih vozil v vrednosti 24.384,99 EUR ter kontom 420804 načrti in druga projektna
dokumentacija v vrednosti 732 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna
proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša znesek,
tako da v rebalansu B 2018 znaša 153.961,24 EUR (zmanjšanje za 732 EUR za zagotovitev
lastnega vira za DIIP-načrti in druga projektna dokumentacija).
S tem je amandma uravnotežen.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
534. SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma številka 2 k Odloku o rebalansu B proračuna Občine Sevnica
za leto 2018, ki glasi:
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na
kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v rebalansu B
2018 znaša 640.538,16 EUR (zvišanje za 42.909 EUR iz razpisa).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na
PP 19414 gradnja in vzdrževanje osnovnih šol doda nov projekt OB110-18-0014 z nazivom
UREDITEV MALE TELOVADNICE V OŠ SEVNICA, kontom 420402 rekonstrukcije in
adaptacije v vrednosti 114.294,48 EUR ter kontom 420804 načrti in druga projektna
dokumentacija v vrednosti 1.098 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na
PP 19413 investicijski transferi šolam, na projektu OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM
ŠOLAM, na kontu 432300 investicijski transferi javnim zavodom zmanjša znesek, tako da v
rebalansu B 2018 znaša 156.086 EUR (zmanjšanje za 10.000 EUR za zagotovitev dela
lastnega vira).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na
PP 18421 objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa, na projektu OB110-16-0038
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SANACIJA BAZENA, na kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije, zmanjša znesek, tako da
v rebalansu B 2018 znaša 330.000 EUR (zmanjšanje za 50.000 EUR za zagotovitev dela
lastnega vira).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna
proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša znesek,
tako, da v rebalansu B 2018 znaša 141.477,76 EUR (zmanjšanje za 11.385,48 EUR za
zagotovitev dela lastnega vira ter 1.098 EUR za DIIP-načrti in druga projektna dokumentacija).
S tem je amandma uravnotežen.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

8. Predloga mnenja lokalne skupnosti k imenovanju direktorice Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca
535. SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje k imenovanju Darje Cizelj, stanujoče na naslovu Bojsno
38, pošta Globoko, za direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
9. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Posavski muzej
Brežice
536. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Alenke Černelič Krošelj, stanujoče na naslovu
Stiplovškova ulica 18 a, pošta Brežice, za direktorico javnega zavoda Posavski muzej Brežice.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
10. Dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2018
537. SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
538. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombami:
Tomaž Lisec:
Pri odgovoru glede postavitve premičnega stranišča in pitnika na območju otroškega igrišča v
Naselju heroja Maroka, ponovno predlaga njuno postavitev.
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Janez Šerjak:
1. Pri odgovoru glede parkiranja na modri coni za HTC-jem ponovno izpostavi uvedbo
možnosti označitve pričetka parkiranja tudi s parkirno uro.
2. Pri odgovoru o poslovanju in delovanja Rokometnega kluba Sevnica ga zanima, če je
bila skupščina kluba v tem vmesnem času od priprave odgovora, že sklicana.
Franc Pipan:
1. Pri odgovoru glede rakavih bolezni v Sloveniji predlaga, da na vprašanje odgovori
Zdravstveni dom Sevnica, tudi z opredelitvijo o vrsti rakastih obolenj, o izvajanju
preventive, vplivih okolja na obolevanje…
2. Z odgovorom, ki ga je podalo Ministrstvo za zdravje, v zvezi z dejstvom, da v svetu
zavoda Splošna bolnišnica Brežice ni predstavnika iz občine Sevnica, ni zadovoljen in
ponovi mnenje, da bi v svetu zavoda moralo biti zagotovljeno zastopanje predstavnikov
vseh občin, za območje katerih je bil zavod ustanovljen.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Irena Dobnik:
Poda predlog, da se v proračun uvrsti ureditev pokopališča v Gabrijelah (pitna voda, klopi,
ureditev odvoza smeti).
Tanja Novšak:
Predlaga seznanitev občanov s predpisi s področja urejanja javnega reda in miru. Meni, da je
predvsem v strnjenih naseljih ogromno kršitev, ki se nanašajo na uporabo kosilnic in motornih
žag ob nedeljah in praznikih.
Frančiška Zemljak:
Poda predlog, da naj Občina Sevnica pridobi informacijo, zakaj na Osnovni šoli Ane Gale
Sevnica svet zavoda spet ni imenoval ravnatelja/ice.
Gregor Korene:
1. Zanima ga, kakšno je poslovanje/prihodki Rokometnega kluba Sevnica.
2. Želi pojasnilo, ali je Rokometni klub Sevnica res prodal tri mlade igralce Rokometnemu
klubu Celje Pivovarna Laško. Ker Občina Sevnica financira delovanje Rokometnega
kluba Sevnica, meni, da je občina upravičena opozarjati na tovrstno prakso.
3. Predlaga preučitev možnosti sklicevanja sej Občinskega sveta Občine Sevnica ob 16.
uri.
Janez Kukec:
Predlaga sanacijo poškodovane mulde na cesti proti Telčicam, nasproti Pijane Gore.
Franc Pipan:
1. Predlaga neposredno pomoč Občine Sevnica oškodovancem - čistim kmetom v
Črnomlju, ki jih je prizadela nedavna ujma.
2. Predlaga, da se uporabnike balinišča v parku Sevnica opozori, da ne puščajo svojih
vozil na dovozni poti v sam park.
3. Predlaga vzpostavitev nadzora na Zbirnem centru Sevnica glede požarne varnosti,
predvsem ponoči.
4. Svetnik v svojem imenu povabi občinski svet na izlet v Žalec z degustacijo piva iz
fontane, župan pa naj poskrbi za prevoz. Predlaga, da se izlet organizira v okviru sklica
zadnje seje občinskega sveta v mandatu 2014 – 2018.
5. Predlaga postavitev fontane z vinom v Sevnici.
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Božidar Groboljšek:
Želi pojasnilo, kaj pomeni in kaj vsebuje strošek izdelave projektne dokumentacije pri prijavi
na razpis, naveden pri amandmajih Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto
2018.
Ivan Orešnik:
1. Predlaga uvrstitev sanacije poškodovanega mostu v Krmelju v načrt razvojnih
programov (NRP) oziroma, da naj Občina Sevnica čimprej poskrbi za ureditev.
2. Predlaga sanacijo poškodovanih bankin na cesti Šentjanž – Kal.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga postavitev pitnika in igral pri igrišču na Drožanjski cesti.
2. Zanima ga stanje projekta obnove mostu na Sevnični.
3. Zanima ga, ali je možno organizirati javni prevoz vsaj enkrat mesečno, ob petkih, v
jutranjih urah, v smeri sevniškega pokopališča.
4. Predlaga, da naj Občina Sevnica uskladi rabo prostora pri bazenu Sevnica z
Zavodom KNOF in Mladinskem svetom občine Sevnica.
13. Razno
Župan je povabil na nekatere družabne dogodke in dogodke v okviru Sevniškega grajskega
poletja, ki bodo potekala tekom celega poletja.

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