Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290

Sevnica
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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2020
Datum: 08.10.2020

PREGLED SKLEPOV
17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 23.09.2020
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
251. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 17. redne seje s tem, da se na dnevni red pod
zaporednima številkama 9. in 10. uvrstita dodatni točki, nadaljnje točke pa se preštevilčijo. Po
skrajšanem postopku se obravnavata 7. in del 9. točke dnevnega reda.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne
24.06.2020

252. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne 24.06.2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
253. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne 24.06.2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3.

Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za
naslednje obdobje

254. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z analizo stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrtom razvoja
potrebnih investicij za naslednje obdobje.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

4.

Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica

254. SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.

5.

Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica

255. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24)
Sklep je sprejet.

6.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2020

256. SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta
2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 – skrajšani
postopek

257. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
8. Seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« - participativni
proračun za leto 2021
258. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« participativni proračun za leto 2021.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

9. Prenos dejavnosti izvajanja nalog oskrbe z zemeljskim plinom iz Javnega podjetja
Plinovod d.o.o. Sevnica na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica:
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Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Sevnica – skrajšani postopek
b) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek
c) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica – skrajšani postopek
d) Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
e) Predlog sklepa o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu
podjetju Komunala d.o.o. Sevnica
f) Predlog sklepa o izplačilu bilančnega dobička Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica
g) Predlog sklepa o prenosu nepremičnega premoženja ter objektov in naprav,
namenjenih opravljanju lokalne gospodarske javne službe, v last Občine Sevnica
a)

259. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
260. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
261. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
262. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica imenuje Mitja Udovča, stanujočega Boštanj 17b, p. Boštanj,
rojenega 1.1.1977, za vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, od
6.10.2020 dalje.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
263. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
264. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o uporabi bilančnega dobička iz preteklih let.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
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Sklep je sprejet.
265. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o prenosu lastninske pravice na nepremičnem
premoženju in plinovodnem omrežju.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
10. Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2020
266. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca
267. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca imenoval:
Daniela Žnideriča, Dolnje Brezovo 2, 8283 Blanca,
Gregorja Koreneta, Kladje nad Blanco 10d, 8283 Blanca,
Božidarja Arnška, Zabukovje nad Sevnico 76, 8292 Zabukovje.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče
268. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče imenoval:
Marijano Jereb, Malkovec 31a, 8295 Tržišče,
Stanka Lazarja, Tržišče 3, 8295 Tržišče,
Aleša Mrgoleta, Vrhek 12, 8295 Tržišče.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
13. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
269. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel ugotovitveni sklep, da je članu Adilu Mušinoviću,
Titova ulica 34, 1433 Radeče, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 5. 9. 2020, prenehal
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mandat člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica. Občinski svet
Občine Sevnica je v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica kot
predstavnika Policijske postaje Sevnica imenoval Jožeta Jereba, Malkovec 31a, 8295 Tržišče.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
14. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OE Srednja šola Sevnica
z možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško-Sevnica
270. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o kandidatu Matjažu Prestorju,
profesorju športne vzgoje, stanujočemu na naslovu Pot na brod 2, 1433 Radeče, za ravnatelja
OE Srednja šola Sevnica z možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško
– Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjimi pripombami:
Tomaž Lisec
- predlaga, da se postopek kategorizacije cest pospeši, tako da se predlog odloka čimprej
poda Direkciji RS za infrastrukturo v seznanitev in nato v sprejem občinskemu svetu;
- predlaga, da se v občinski proračun čimprej uvrsti tudi izvedba projekta izgradnje pločnika
na relaciji Radna – Log in ne samo pridobitev projektne dokumentacije
Janez Šerjak
- predlaga, da se ponovno preverijo možnosti glede ureditve parkirišča pri objektu Tuš, in
sicer na zgornjemu delu, katerega lastnik je Občina Sevnica
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vincenc Knez
- predlaga, da se v sklopu vzdrževanja cestnih površin v KS Boštanj pripravi program
ureditve oziroma sečnje vegetacije ob cesti, v katerem se določijo časovni termini, ki bi
jih krajevna skupnost objavila in o tem obvestila krajane;
- po naravni nesreči s točo je bil občanom ponujen brezplačni odvoz poškodovanega
materiala, med drugim tudi salonitne strešne kritine. Predlaga, da se deponirani
material čim prej odpelje iz obcestnih površin in dvorišč občanov
Franc Povše
- meni, da bi se moral nekdo od zaposlenih v občinski upravi intenzivneje ukvarjati s
stanjem cest, spremljati potrebe za posodobitve cest, več sodelovati z državnimi
institucijami za ureditev infrastrukture in lobirati, da se projekti sanacij cest uvrstijo v
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državni letni načrt in tudi izvedejo (npr. cestni odseki Breg – Loka pri Zidanem Mostu,
Sevnica – Blanca, Tržišče – Pijavice).
Rok Petančič
- predlaga, da se sistematično pristopi k rešitvi za omejitev hitrosti na območju Bohorske
ulice in delu Poti na Zajčjo goro, kar je tudi pobuda krajanov navedenega območja
oziroma civilne iniciative, saj se nekateri vozniki ne držijo omejitev hitrosti.
Gregor Zupanc
- zahvali se Občini Sevnica, Komunali d.o.o. Sevnica, Civilni zaščiti Občine Sevnica ter
vsem prostovoljnim gasilskim društvom, ki so se ob zadnji naravni nesreči odzvali in
pomagali zaščititi objekte pred nadaljnjo škodo;
- predlaga, da Občina Sevnica in krajevne skupnosti prepoznajo šibke točke, ki so se
pokazale ob zadnji naravni nesreči, ter poiščejo ustrezne rešitve
- predlaga, da se od investitorja pridobi časovnica o nadaljnjem poteku sanacije ceste
Breg – Loka pri Zidanem Mostu
- ponovno predlaga, da se na poti od Lidla do HE Boštanj, ob pločniku na brežini namesti
ustrezna zaščita, saj je gladina vode velikokrat visoka
Ivan Orešnik
- predlaga, da se za stavbe, ki so že bile zajete v obračunu, NUSZ vrne na prejšnje
stanje, za nezazidana stavbna zemljišča pa naj se prispevek občutno zniža, saj gre za
veliko obremenitev lastnikov; razmisli naj se tudi o možnosti odkupa nezazidanih
stavbnih zemljišč s strani Občine Sevnica
Miran Grubenšek
- zahvali se občinski upravi za realizacijo podane pobude za ureditev ceste na Hrastih
in postavitev ogledala na križišču pri trgovini Spar v Sevnici
- predlaga, da se na Prvomajski ulici v sklopu ureditev razmisli tudi o talnih označbah za
omejitev hitrosti
Matej Imperl
- predlaga, da se sanira kapelica na Lisci, za ureditev kapelice na Lovrencu pa naj
Občina Sevnica poda pobudo lastniku zemljišča
- predlaga, da se na Okroglicah uredi ekološki otok, saj zdaj krajani odpadke odvažajo
na Razbor
- predlaga, da se na cesti skozi naselje Razbor z namenom omejitve hitrosti postavi
cestna ovira
Božidar Beci
- pridružuje se zahvali gasilcem in Občini Sevnica za ukrepanje ob naravni nesreči in
popisu škode. Zaradi velike gmotne škode poziva k pridobitvi sredstev za oškodovance
in nudenje pravne pomoči pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah
- zanima ga, ali obstajajo normativi glede sanacij cest, saj je opaziti, da JP Komunala
d.o.o. Sevnica sanacijo cest izvaja bolj kvalitetno kot podjetje VOC Celje d.o.o.
Gregor Korene
- zanima ga, zakaj v OŠ Sava Kladnika Sevnica ni zagotovljenega jutranjega varstva za
drugošolce, saj dejstvo, da otroka v šolo ni mogoče pripeljati pred 7.30 večini staršev
predstavlja veliko težavo;
- zanima ga, ali med podjetjem Siliko d.o.o. in Občino Sevnica res potekajo pogovori
glede vlaganj v sevniški grad v primeru odstranitve Tariškega dvorca, kot je bilo
zaslediti v medijih, kakšni so zneski in za kakšen namen bi se sredstva porabila. Eden
izmed objektov potreben obnove je tudi most Jelovec
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-

predlaga, da se ekološki otoki po celotnem območju občine ustrezno dimenzionirajo,
da se ločene frakcije odpadkov zaradi premajhnega volumna zabojnikov ne odlagajo
na tla

Aleš Mrgole
- na podlagi pobude krajanov Pijavic predlaga, da se dokonča pločnik, poskrbi za
razsvetljavo, postavi opozorilna tabla za šolsko pot ter z namenom omejitve hitrosti
namestijo ležeči policaji
Stanislava Žičkar
- ponovno predlaga, da se na pokopališču v Sevnici postavi nadstrešek
Brigita Karlovšek
- zanima jo, ali je kaj novega glede prostorov za Rdeči križ Sevnica
- predlaga, da se na ekoloških otokih na Telčah in v Selcah postavijo večji zabojniki
Božidar Groboljšek
- predlaga, da občinski svet sprejme strateške zaveze o nadaljnjih srednjeročnih
investicijah z opredeljenimi časovnimi normativi kot sta na primer ureditev OŠ Ane Gale
Sevnica in izgradnja novega kulturnega doma
Janez Šerjak
- zanima ga, ali bo cesta proti Grahovici urejena do mosta
- zanima ga, kakšna je možnost sanacije škarpe v vasi Lisce, kjer je bil odstranjen objekt
17. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 21. oktobra 2020.

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