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PREGLED SKLEPOV
15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 13.05.2020
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
208. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 15. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 10. točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembi Odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Sevnica, 11. točka dnevnega reda Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
in 12. točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne
04.03.2020

209. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 14. redne seje občinskega sveta z dne 04.03.2020.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
210. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne 04.03.2020.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
3.

Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2019

211. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za
leto 2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

212. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov nad odhodki iz naslova
tržne dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje iz leta 2019 v višini 203 EUR, ki se
nameni za nakup osnovnih sredstev in razvoj dejavnosti v agenciji v letu 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
4.

Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019

213. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu za leto 2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24)
Sklep je sprejet.
5.

Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene navedene storitve

214. SKLEP:
Občinski svet 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 19,78 EUR na efektivno uro, od tega znaša subvencija Občine
Sevnica 14,58 EUR oziroma 71,90 %, končna cena za uporabnika pa znaša 5,20 EUR na
efektivno uro.
Cena storitve opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in znaša 22,44 EUR na efektivno uro,
od tega znaša subvencija občine 15,68 EUR oziroma 68 %, končna cena za uporabnika pa
znaša 6,76 EUR na efektivno uro.
Cena storitve opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne, se poveča za 40 %
in znaša 23,33 EUR na efektivno uro, od tega znaša subvencija občine 16,05 EUR oziroma
72,00 %, končna cena za uporabnika pa znaša 7,28 EUR na efektivno uro.
Izid glasovanja: 13 za 9 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

6.

Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2019

215. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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7. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2019
216. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica za leto 2019 z naslednjima predlogoma:
- delovni čas zaposlenih, ki opravljajo terensko delo, naj se prilagodi letnemu času,
- izdane menice naj se tako kot garancije za odpravo napak vodijo kot potencialna
obveznost.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
217. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica v višini 62.299,14 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2019
v višini 52.192,18 EUR in prenesenega dobička iz leta 2018 v znesku 10.106,96 EUR,
razporedi kot sledi:
- 31.149,57 EUR v druge rezerve (za investicije v osnovna sredstva)
- 31.149,57 EUR ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
8. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020
218. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
9. Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2019
219. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Sevnica – skrajšani postopek
220. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek
221. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
12. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica – skrajšani postopek
222. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod
d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
13. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019
223. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
14. Seznanitev z uvedbo participativnega proračuna za leto 2021
224. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s konceptom participativnega proračuna za leto 2021.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
15. Soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
225. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica z dne
13.3.2020.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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16. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
226. SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega zavoda Vrtec
Ciciban Sevnica imenoval:
Vesno Zorec, Drožanjska cesta 57, 8290 Sevnica,
Ano Jelančić, Ribniki 12, 8290 Sevnica in
Tino Kukec, Telče 12a, 8295 Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
17. Predlog sklepa o imenovanju kandidata za predstavnika javnosti za območje občine
Sevnica v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
227. SKLEP:
Občinski svet za imenovanje predstavnika javnosti za območje občine Sevnica v Senat za
reševanje pritožb zoper delo policistov predlaga Ivana Bidermana, Pot na Zajčjo Goro 75, 8290
Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
18.

Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov sveta Območne
izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Sevnica

228. SKLEP:
Občinski svet za imenovanje članov sveta območne izpostave Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti Sevnica predlaga:
Jožeta Novaka, Boštanj 58, 8294 Boštanj,
Nado Novšak, Log 17, 8294 Boštanj,
Nevenko Flajs, Brezje 2, 8296 Krmelj,
Zorana Cvara, Loka 27, 1434 Loka pri Zidanem Mostu in
Tadejo Dobriha, Čanje 60b, 8283 Blanca.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

19. Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2020
229. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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20. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter ukinitev
statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica
230. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega
pomena za:
- parc. št. 875/6, 875/10, 876/2, 909/1, 914/3, 915, 969/9, k.o. 1363 Radež
- parc. št. 56/4, 826/2, 826/4, 830/2, 5/3, 845, 367/2, 828/1, 829, 833/2, 834/1, 835/6, 840/4,
k.o. 1364 Loka pri Zidanem Mostu
- parc. št. 395/5, 396/17, 396/19, 429/5, 429/9, 664/6, 834/20, 861/2, 862/2, 893/2, 903/2,
905/2, 906/2, 914/2, 929/4, 929/6, 930/5, 930/7, 930/9, k.o. 1362 Okroglice
- parc. št. 271, 272/2, 291/5, 294/3, 294/4, k.o. 1365 Breg
- parc. št. 1035/2, 1035/4, 1036/2, 1039/2, 1183/2, 1183/3, 1889, 1892, 202/6, 214/3,
1502/1, 1502/2, k.o. 1366 Ledina
- parc. št. 101/3, 101/6, 103/2, 112/6, 131, 410/2, 458/2, 864/11, k.o. 1380 Šmarje
- parc. št. 1615/1, 1616/1, k.o. 1382 Kompolje
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
231. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 705/4, k.o. 1369 Trnovec
- parc. št. 2667/23, k.o. 1393 Studenec
- parc. št. 1642/19, k.o. 1373 Žigrski Vrh
- parc. št. 359/8 in 359/10, k.o. 1376 Kladje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
21. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
232. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjima pripombama:
- Danica Kramžar predlaga, da se Občina Sevnica vključi v reševanje odprave
pomanjkljivosti objekta telovadnice v OŠ Milana Majcna Šentjanž
- Miran Grubenšek predlaga, da se na cesti na Hrastih poskrbi za umiritev prometa
oziroma prepove promet z motornimi vozili
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

22. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Miran Grubenšek
- Občinskemu svetu in Odboru za družbene dejavnosti predlagam, da pri določanju
aneksa k pogodbam z izvajalci LPŠ 2020, ki bo verjetno nastal zaradi razmer COVID
– 19, določi vrnitev sredstev samo za turnirje in tekmovanja, ki niso bila izvedena.
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Obrazložitev
Nastalo stanje, ki se nanaša na COVID -19, je nepričakovano prizadelo/ohromilo delo v
športnih društvih in klubih v Sevnici. Vendar so športne sredine s strokovnim kadrom morale
organizacijsko vzdrževati dejavnost, da se po umiritvi situacije začne optimalno delo (stik z
registriranimi tekmovalci preko video komunikacije in kasneje treningi v skladu z navodili NIJZa). Društva/klubi podpisniki pogodbe o izvajanju LPŠ za leto 2020 iz svojih Letnih načrtov niso
uspeli izvesti le organizacijo turnirjev in se udeleževati tekmovanj v tem obdobju.
Namreč pretekli izpad rednih vadb, bodo v prihajajočem obdobju tudi v juliju in avgustu
društva/klubi nadomestili z dopolnitvijo Letnih načrtov. Kajti edino na ta način se bodo v
tekmovalnem športu čimprej odpravile posledice tega stanja in bodo športniki v jeseni
pripravljeni za udeležbo na tekmovanjih.
Stanislava Žičkar
- na cesti proti naselju Orehovo je malo pred Orehovim na desni strani cestišča tabla za
zaselka Ledina in Dobrova. Prebivalci, ki se pripeljejo iz teh zaselkov na glavno cesto
in zavijajo v levo proti Sevnici imajo slab pregled in dajejo pobudo za postavitev
ogledala. Prosim za preučitev pobude in posredovanje pobude na Direkcijo.
- pred časom sem že dobila odgovor na mojo pobudo glede ureditve nadstreška na
pokopališču Sevnica. Prosim za preverbo trenutnih aktivnosti na to temo.
Franc Povše
- zanima ga, ali je ureditev državne ceste Šentjanž – Glino v proračunu RS, saj se
izvedba projekta odmika
Vincenc Knez
- zanima ga, ali je v letošnjem letu načrtovana sanacija poškodovanega cestišča ceste
G1-5 od Šmarčne proti meji z Občino Radeče
- opozori na slabo stanje lesenega dela mostu čez Mirno v Križišču in predlaga sanacijo
Tomaž Lisec
- predlaga, da se z namenom seznanitve s projektom izgradnje kanalizacije Dolenji
Boštanj, skliče sestanek z vsemi prebivalci, ki jih projekt tangira
Tanja Novšak
- zanima jo, kakšne so predvidene aktivnosti glede izvajanja konzervatorskega načrta
za prenovo starega mestnega jedra po izvedbi javne delavnice
Janez Kukec
- zanima ga, ali je v letošnjem proračunu RS predvidena sanacija državne ceste Tržišče
– Bruna vas
- zanima ga, ali lahko društva spremenijo projekte, ki so jih prijavila na razpis, saj klub
temu, da so določeni projekti odpadli, opravljajo druge zadeve
Matej Imperl
- 3. člen Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica določa, da sta
upravičenca do pomoči starša, pod pogojem, da imajo novorojeni otrok in oba starša
na dan rojstva otroka stalno bivališče v Občini Sevnica. Meni, da je pomoč namenjena
otroku, zato je ključno, da v sevniški občini živi otrok in ne tudi oba starša
- zanima ga, kdo je skrbnik kapelice na Lisci, saj je okolica objekta neurejena, kamnita
zložba pa se ruši
Rok Petančič
- predlaga, da se skliče sestanek z lastniki zemljišč, po katerih potekajo planinske poti
na Lisco, s Planinskim društvom Lisca Sevnica in Občino Sevnica, z namenom skupne
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-

rešitve za preprečevanje uporabe poti voznikom motornih koles in štirikolesnih vozil ter
druge rabe zemljišč
predlaga, da se z Občino Laško dogovori glede sanacije ceste od odcepa za Jurklošter
proti Lisci, ki je v slabem stanju in predstavlja težavo predvsem kolesarjem

Franc Pipan
- zanima ga, kdaj bo cesta Sevnica – Planina obnovljena, saj je cesta poškodovana
- predlaga, da se pisno opozori lastnike vozil, ki še vedno parkirajo na pločnikih v Naselju
heroja Maroka in ovirajo rabo teh površin
Majda Jazbec
- zanima jo, kdo je naročnik prevozov mestnega avtobusa na relaciji Sevnica – Šetenje,
ki vozi trikrat dnevno brez potnikov

23. Razno
Župan članom sveta predstavi izvedene aktivnosti Občine Sevnica, Štaba civilne zaščite
Občine Sevnica in ZD Sevnica v času razglasitve epidemije širjenja nalezljive bolezni COVID19. Člane sveta seznani z datumom naslednje seje ter pove, da tradicionalne proslave ob
dnevu državnosti v dosedanji obliki na gradu ne bo, bo pa praznik obeležen na drug način.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve
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