OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

Številka: 011-0004/2010
Datum: 16. 12. 2010

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 08. 12. 2010, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Irena Dobnik, Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Jože Gorišek, Božidar
Groboljšek, Jože Imperl, Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž
Lisec, Dušan Močnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek,
Jožef Roštohar, Gregor Simončič, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz
Zalašček, Jožef Žnidarič.
Odsotni: Jože Županc
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor
- Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti
- Mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
- Alenka Šintler, vodja splošne službe
- Andreja Ameršek, svetovalka župana
Prisotni predstavniki javnih medijev:
- Pavel Perc, Dolenjski list
- Smilja Radi, Posavski obzornik
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi člane občinskega sveta, predstavnike javnih
medijev ter sodelavce. Posebej pozdravi g. Janeza Podlesnika, ki bo s potrditvijo mandata
postal član občinskega sveta in s tem dobil glasovalno pravico.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh overiteljev
zapisnika 2. redne seje
Alenka : Ob začetku seje je prisotnih 21 članov sveta. Občinski svet je sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
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*Pride Štefan Teraž (prisotnih 22)
Župan: Pove, da so člani sveta na klop prejeli Priročnik za občinske svetnice in svetnike, ki
ga je izdala Skupnost občin Slovenije ter vabilo na ponovitveni seminar – Vse kar je dobro
vedeti za delovanje občinskega sveta in priporoča, da se ga udeležijo.
Župan: Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu, s tem, da se:
1. ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve po skrajšanem postopku
obravnavajo in sprejmejo
- 9. t.d.r. - Predlog odloka o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Sevnica
- 11. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin
Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
2. spremeni zaporedje obravnavanja t.d.r.,
in sicer se zamenja vrstni red 6.t.d.r. - Seznanitev s Sklepom župana o začasnem
financiranju proračuna Občine Sevnica v obdobju januar do marec 2011 s 7. t.d.r. Predlog terminskega načrta obravnavanja in sprejemanja odloka o proračunu Občine
Sevnica za leti 2011 in 2012
Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Razprave ni.
Župan: Predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se:
1. ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve po skrajšanem postopku
obravnavajo in sprejmejo
- 9. t.d.r. - Predlog odloka o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
- 11. t.d.r. - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
2. spremeni zaporedje obravnavanja t.d.r.,
in sicer se zamenja vrstni red 6.t.d.r. - Seznanitev s Sklepom župana o
začasnem financiranju proračuna Občine Sevnica v obdobju januar do marec
2011 s 7. t.d.r. - Predlog terminskega načrta obravnavanja in sprejemanja
odloka o proračunu Občine Sevnica za leti 2011 in 2012
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh overiteljev
zapisnika 2. redne seje
2. Predlog sklepa o potrditvi mandata občinskega sveta – Janez Podlesnik
3. Pregled sklepov 31. redne seje občinskega sveta, z dne 22. 09. 2010, in poročilo o
realizaciji sklepov ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 31. redne seje
4. Pregled sklepa 2. korespondenčne seje občinskega sveta, z dne 28., 29., 30. 09. in
01. 10. 2010, in poročilo o realizaciji sklepa
5. Pregled sklepov 1. redne konstituivne seje občinskega sveta, z dne 27. 10. 2010, in
poročilo o realizaciji sklepov ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 1. redne
konstituivne seje
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6. Predlog terminskega načrta obravnavanja in sprejemanja odloka o proračunu Občine
Sevnica za leti 2011 in 2012
7. Seznanitev s Sklepom župana o začasnem financiranju proračuna Občine Sevnica v
obdobju januar do marec 2011
8. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2011
9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Sevnica – skrajšani postopek
10. Predloga Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini
Sevnica za leto 2011
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica – skrajšani postopek
12. Predlog pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Javnega zavoda Vrtca Ciciban
Sevnica
13. Predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Sevnica
14. Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Sevnica
15. Predlog sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Sevnica
16. Predlog sklepa o Imenovanju članov Nadzornega sveta JP Komunala d.o.o. Sevnica
17. Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta JP Plinovod Sevnica
18. Predlog sklepa o imenovanju članov komisije in odborov Občinskega sveta Občine
Sevnica
19. Predlog sklepa o imenovanju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
20. Predlog sklepa o razrešitvi predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Glasbene
šole Sevnica
21. Predlog sklepa o razrešitvi predstavnika lokalne skupnosti v svet Posavskega muzeja
Brežice
22. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
23. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
24. Razno.
Župan: Za overitelja zapisnika 2. redne seje predlaga Maksimilijana Redenška in Stanislava
Ermana.
Odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju overiteljev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 2. redne seje imenoval Maksimilijana Redenška
in Stanislava Ermana.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Predlog sklepa o potrditvi mandata občinskega sveta – Janez Podlesnik
Božidar Groboljšek, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Poda
ustno obrazložitev k predlogu sklepa o potrditvi mandata člana občinskega sveta.
Župan: Odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi mandata člana sveta Janeza Podlesnika iz
Zabukovja.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica Janeza
Podlesnika, roj. 25.06.1954, stanujočega na naslovu Podgorje ob Sevnični 17b, p.
Zabukovje.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Župan: Čestita g. Podlesniku. Občinski svet je popoln, vseh 25 članov občinskega sveta.
Ad 3
Pregled sklepov 31. redne seje občinskega sveta, z dne 22. 09. 2010, in poročilo o
realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 31. redne seje
Alenka Šintler: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili
ustreznim organom in službam. Sprejeti predpisi so bili posredovani v objavo v Uradni list.
Predloženi so odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo o zapisu in realizaciji sklepov 31. redne seje.
Razprave ni.
Župan: Predlaga potrditev pregleda sklepov in poročila o realizaciji.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 31. redne seje občinskega sveta, z dne 22. 09.
2010, in poročilo o realizaciji.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Alenka Šintler: Zapisnik 31. redne seje je bil napisan, overjen brez pripomb in na spletni
strani objavljen dne 22. 09. 2010.
Župan: Odpre razpravo o zapisniku in poročilu o overitvi.
Razprave ni.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi zapisnika 31. redne seje.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 31. redne seje občinskega sveta, z dne 22. 09. 2010, in
poročilo o overitvi.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Pregled sklepa 2. korespondenčne seje občinskega sveta z dne 28., 29., 30.09. in
01.10.2010 in poročilo o realizaciji
Alenka Šintler: Sklep in zapisnik sta bila zapisana in posredovana ustreznim organom in
službam.
Župan: Pove, da je bila na podlagi sklepa podana tudi prijava na razpis.
Župan: Odpre razpravo o zapisu in realizaciji sklepa 2. korespondenčne seje.
Razprave ni.
Župan: Predlaga potrditev pregleda sklepov in poročila o realizaciji.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepa 2. korespondenčne seje občinskega sveta z
dne 28., 29., 30. 09. in 01. 10. 2010.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Pregled sklepov 1. redne konstituivne seje občinskega sveta, z dne 27. 10. 2010, in
poročilo o realizaciji ter poročilo o overitvi in potrditev zapisnika 1. redne seje
Alenka Šintler: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili
ustreznim organom in službam. Sprejeta poročila OVK in sklepi so bili objavljeni v Uradnem
listu.
Župan: Odpre razpravo o zapisu in realizaciji sklepov 1. redne konstituive seje.
V razpravi poda svoje mnenje:
Dušan Močnik: Pri pregledu sklepov naj bodo zapisani tudi rezultati glasovanja kot pri
zapisnikih krajevnih skupnostih, koliko za, koliko proti.
*Pride Jože Imperl (prisotnih 23)
Župan: Predlaga potrditev pregleda sklepov in poročila o realizaciji.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 1. redne konstituivne seje občinskega sveta, z
dne 27. 10. 2010, in poročilo o realizaciji.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Alenka Šintler: Zapisnik 1. redne seje je bil napisan, overjen s strani obeh overiteljev brez
pripomb in na spletni strani objavljen dne 16. 11. 2010.
Župan: Odpre razpravo o zapisniku in poročilu o overitvi.
Razprave ni.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi zapisnika 1. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 1. redne konstituivne seje občinskega sveta, z dne 27.
10. 2010, in poročilo o overitvi.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog terminskega načrta obravnavanja in sprejemanja odloka o proračunu
Občine Sevnica za leti 2011 in 2012
Župan: Proračun kot osrednji akt Občine Sevnica je potrebno skrbno pripravit. Glede na to,
da so bile volitve, je občinska uprava pristopila k pripravi tega akta, ki bo predstavljen v
mesecu januarju kot je predlagano v terminskem načrtu. Za prihodnje leto prvič se predlaga
dvoletni proračun, zaradi zelo skrbnega načrtovanja in vse bolj izraženega projektnega
pristopa. Razlog so tudi projekti v preteklem obdobju, in sicer zaradi večletnih izvajanj le-teh.
Načrt razvojnih programov je dokument, ki opredeljuje bodoči razvoj, sam dvoletni proračun
jih popolnoma tudi finančno umešča. Dolgoročno načrtovanje je tudi nujno v času zaostrene
gospodarske situacije, da se bo ohranjal družbeni standard kot tudi razvijala infrastruktura.
Mag. Vlasta Marn: Poda obrazložitev kot je navedeno v gradivu.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 24)
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi poda svoje mnenje:
Tomaž Lisec: Ker se približuje koncu leta, je pričakoval da bodo konec leta dobili tako
realizacijo in plan za naslednjo leto. Zdi se zaskrbljujoče, da bo začasno financiranje
potekalo kar četrt leta. Kar se tiče dvoletnega proračuna meni, da ni smiseln, saj se je že
sedaj v NRP-ju razbralo projekte za naprej. Hkrati pa bo zaradi dvoletnega proračuna
sprejetih veliko rebalansov, tako da ne bo neke dodane vrednosti. Je pa možno pri večletnih
proračunih narediti kakšna zameglejevanja.
Župan: Dvoletni proračun ne pomeni en proračun za dve leti, temveč dva enoletna
proračuna, ki morata slediti znanim dejstvom. Rebalansi so vedno bili in so zaradi
spremenjenih okoliščin, ki nastanejo. Pri načrtovanju večjih projektov pa je potrebno biti
osredotočeni na dolgi rok. Transparentnost sevniškega proračuna je bila v preteklosti
precejšnja, tako da se ne načrtuje zameglejevanja, temveč se želi jasno opredeliti
financiranje projektov. Ena četrtina začasnega financiranja ni veliko, nekatere občine so bile
tudi dlje časa začasno financirane. Glede na dosedanjo dinamiko sprejemanja proračuna
pove, da se je tempo sprejemanja maksimalno pospešil, tako da se tudi sedaj pričakuje
sodelovanje in tako se lahko začasno financiranje skrajša. Bistveno pa je, da tekoče naloge
tečejo dalje.
Mag. Vlasta Marn: Gre za dva ločena proračuna, ki pa bosta morala biti tudi popolnoma
usklajena z NRP-jem, tako da se bo bolj jasno pokazalo, koliko lahko občina za posamezno
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leto zagotovi tudi lastne udeležbe pri posameznih projektih. Res je, da se gospodarska kriza
izraža tudi v državnem proračunu, saj so tudi prihodki s strani države manjši.
Tomaž Lisec: Problem začasnega financiranja je tudi pri delovanju zavodov in njihova
vezanost na proračun.
Mag. Vlasta Marn: Z obdobjem začasnega financiranja, ki je po zakonu tri mesečni, so
zavodi seznanjeni in vedo kako delati v tem času. Res je, da Občina Sevnica v tem času ne
more objaviti razpisov za društva. Občinska uprava bo v tem času pripravila vse razpise,
tako da bodo lahko takoj po sprejemu proračuna objavljeni in izvedeni.
Župan: Predlaga sprejem terminskega načrta obravnavanja in sprejemanja odloka o
proračunu Občine Sevnica za leti 2011 in 2012
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani terminski načrt obravnavanja in sprejemanja
odloka o proračunu Občine Sevnica za leti 2011 in 2012.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Seznanitev s Sklepom župana o začasnem financiranju proračuna
Občine Sevnica v obdobju januar do marec 2011
Župan: V skladu z zakonom župan sprejme sklep o začasnem financiranju, tako da
financiranje teče takoj od prvega dne novega leta dalje. S tem sklepom mora župan seznaniti
občinski svet. Želi, da bi bilo obdobje začasnega financiranja čim krajše.
Mag. Vlasta Marn: Občina mora v obdobju začasnega financiranja opravljati svoje tekoče
naloge, ne sme pa pričeti z novimi investicijami. Za drugo leto so že nekatere
preobremenitve iz letošnjega leta, ki izhajajo iz investicijskega leta, ki bodo morala v času
začasnega financiranja počakati. V tem dokumentu so navedene tekoče naloge in za te bo
občina s strani države prejela sistemske vire.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi poda svoje mnenje:
Dušan Močnik: Meni, da bi bilo korektno obrazložiti postavke dotacija krajevnim skupnostim,
sredstva za tekoče delovanje ter sredstva za investicije ter formulo za delitev.
Župan: Predsedniki svetov krajevnih skupnosti sestavljajo Svet krajevnih skupnosti, ki se
bodo v mesecu decembru sestali. Razrez sredstev krajevnim skupnostim je pripravljen na
osnovi meril, ki so že daljše obdobje v veljavi.
Mag. Vlasta Marn: Leta 1996 je bil sprejet kriterij delitve sredstev krajevnim skupnostim, ki so
število prebivalcev, dolžina cest, starost prebivalcev, velikost krajevne skupnosti. Ti kriteriji
veljajo tudi za izračun primerne porabe občine, le formula je drugačna. To velja za sredstva
za tekoče delovanje ter dotacije za investicije. NUSZ pa je razdeljen vsem krajevnim
skupnostim, kot so prejeta v proračun. V začasnem financiranju bodo krajevne skupnosti
prejele toliko sredstev, kot so jih prejele v prvem trimesečju letošnjega leta. Je pa občina
pustila krajevnim skupnostim delitev teh sredstev v tem trimesečnem obdobju.
Dušan Močnik: Ali je potem takem domena sveta krajevne skupnosti, da v decembru
razpravljajo o teh kriterijih.
Župan: Lahko je to razprava, če so pri tem krajevne skupnosti soglasne, potrebno pa je vzeti
v obzir, da so tudi krajevne skupnosti eden iz med proračunskih uporabnikov in tako del
celotnega proračuna.
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Zvone Košmerl, direktor: V letu 2006 so se sprejemale manjše spremembe ključa
financiranja krajevnih skupnosti. Za vsako stvar morajo obstajati pravila igre, ki pa nikoli niso
vsem najbolj všeč. Gre za tri parametre, in sicer število prebivalcev, velikost krajevnih
skupnosti ter dolžina javnih poti v krajevnih skupnosti. Svet krajevnih skupnosti bo 21.
decembra letošnjega leta.
Štefan Teraž: Predlaga, da bi novi svet spoznal problematiko načrtovanja proračuna in bil
udeležen pri odločanju sprejemanja proračuna, zato ne podpira skrajšanje roka in hitenje s
sprejemanjem proračuna.
Župan: Občinski svet in občinska uprava sta vedno izvedla vse postopke sprejemanja
proračuna, od osnutka, do predloga prve ter druge obravnave predloga proračuna, ki so ju
obravnavali tudi vsi odbori, komisije, svet krajevnih skupnosti. Ti postopki bodo potekali tudi
ob sprejemanju proračuna za leti 2011 in 2012. Okoliščine za sprejemanje proračuna za
2011 in 2012 so vidik gospodarskega stanja, financiranja pa bodo zagotovo drugačno kot
pred leti.
Mag. Vlasta Marn: Tehnika sprejemanja proračuna je sledeča. Gre za tri faze, v januarju
boste seznanjeni s predlogom, kjer so podani okvirji proračuna, nato sledita prva in druga
obravnava predloga odloka. Odlok je ključni dokument, ki se objavi v Uradnem listu, v
katerem so tudi bilance. Vse kar je poleg proračuna so analitični dokumenti; splošni in
posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov. K predlogu odloka lahko predlagate
amandmaje skladno z zakonom, ki morajo biti uravnoteženi, saj je predlog proračuna
uravnotežen.
Tomaž Lisec: Proračun bo potrebno prevetriti, na kar kaže že izračun, da materialni stroški
župana presegajo kvoto dotacij krajevnim skupnostim za tekoče delovanje. Pove, da
začasno financiranje proračuna ima vpliv tudi na krajevne skupnosti, ki imajo malo straha, kaj
se bo dogajalo v tem času. Upa pa, da če se prva in druga obravnava predloga proračuna ne
bosta združili, da ne bo potem krivda zakasnitve sprejetja proračuna na občinskem svetu.
Glede na to, da so vsi kandidati za župana, tudi sam je bil med njimi, obljubljali več denarja
krajevnim skupnostim, predlaga, da se sredstva za krajevne skupnosti povečajo, saj krajevna
skupnost denar dvakrat bolj racionalno porabi kot Občina Sevnica.
Župan: Občina je sestavljena iz 10 krajevnih skupnosti, noben del v občini Sevnica ni tak, da
ne bi bil v krajevni skupnosti, tako da se vsi občinski projekti tudi izvajajo v krajevni
skupnosti. To je pravi način dela, da so projekti povezani in da ne delimo, kaj je občinsko in
kaj je krajevna skupnost. Lepo je, da imajo krajevne skupnosti veliko sredstev, vendar potem
zmanjka sredstev za projekte, ki so sofinancirani. To pa je predmet debate pri točki predlog
proračuna in ne točki sklepa o začasnem financiranju.
Jože Imperl: Strinja se s kolegom Tomažem, da bi bilo lepo, če bi že na tej seji obravnavali
osnutek oziroma predlog proračuna. Potrebno je priznati, da je ob volitvah vedno zamik pri
sprejemanju proračuna, sicer pa je bil proračun vedno sprejet v mesecu decembru. Želi pa
apelirati, da bi odbori ob sprejemanju proračuna imeli kaj besede in odločitev. Potrditi pa
mora besede župana, da vse kar se dela v občini Sevnica, se dela v krajevni skupnosti.
Župan: Vsi odbori vedno opravijo razpravo proračuna po posameznih segmentih. Res je tudi,
da imamo veliko število odborov, ki samo predlagajo, kaj je potrebno storiti, delajo na
odhodkovni strani proračuna, imamo pa samo en odbor, ki dela na prihodkovni strani, to je
odbor za finance, ter občinska uprava in župan. Tudi sama občinska uprava bi si pri pripravi
proračuna želela bistveno več vnesti v predlog, kot je možno. Prosi, da se svetniki usmerijo
na sklep o začasnem financiranju proračuna in ne na sam proračun.
Breda Drenek Sotošek: Predlaga, da ker se porajajo dvomi o sprejemu dvoletnega
proračuna, da bi se naredil najprej enoletni proračun, nato pa dvoletni.
Župan: Pojasnjeno je bilo, da sta dva proračuna, ki se sprejemata ločeno in ne v paketu.
Mag. Vlasta Marn: Ob sprejemanju bo v gradivu ekscelov dokumenta, v katerem bo stolpec
za leto 2011 in 2012 za primerjavo, morata pa biti za vsako leto posebej dva odloka.
Štefan Teraž: V preteklosti se je na odbor prinesla tudi problematika in so odločali o vsebini
proračuna, danes se prinese zaprt dokument, kjer je težko kaj dodati ali vzeti.
Jože Imperl: Vse pripombe so v izogib temu, da ne bi bil potem sprejet sklep, da je bil odbor
seznanjen s predlogom, saj ni ničesar odločal.
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Tomaž Lisec: Težko je podajati amandmaje, saj morajo biti ti uravnoteženi znotraj
posameznih postavk.
Župan: Predlaga, da občinski svet sprejme sklep o seznanitvi s sklepom o začasnem
financiranju proračuna.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s Sklepom župana o začasnem financiranju proračuna
Občine Sevnica v obdobju januar do marec 2011.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb,
delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na
območju Občine Sevnica za leto 2011
Roman Perčič: Poda ustno obrazložitev kot je v gradivu. Predlaga, da se vrednost točke za
leto 2011 uskladi z rastjo življenjskih potrebščin, to je za 1,9%. Gre za prihodek proračuna
občine Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb,
delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju
Občine Sevnica za leto 2011.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma
rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Župan: Pri spremembi odloka ne predlagamo dviga vrednosti točke zaradi finančne situacije.
Gre za prihodek krajevnih skupnosti.
Roman Perčič: Poda ustno obrazložitev kot je v gradivu. Predlaga, da se vrednost točke ne
spremeni, zadnje povišanje vrednosti točke je bilo v letu 2009 za leto 2010.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga sprejem odloka o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog Odloka o spremembah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2011
Roman Perčič: Poda ustno obrazložitev kot je v gradivu. Predlaga, da se vrednost točke
uskladi z rastjo življenjskih potrebščin, ki je 1,9% ozirom z indeksom za stanovanjsko
gradnjo, ki je 3,25%. Sklep je potreben kot osnova za cenitve.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica – skrajšani postopek
Zvone Košmerl, direktor: Medobčinski inšpektorat je bil ustanovljen leta 2008, ima 4
zaposlene, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzorstva in redarstva. V času delovanja se
zaradi zakonodaje in narave dela kažejo potrebe po spremembi odloka. Danes je pred vami
sprememba odloka, ki jo je potrebno uskladiti z zakonodajo in naravo dela medobčinskega
inšpektorata. Inšpektorat sofinancira do višine 50% država, za kar je potrebno v določenih
delih spremeniti odlok. Spreminjajo se tudi termini, in sicer se ukinja termin komunalni
nadzor, ki se bo opravljal v okviru inšpektorja, saj termina komunalni nadzor ni več, termin
vodja se nadomesti s terminom predstojnik, nadalje se financiranje usklajuje s 1.1 vsako leto.
Iz čistopisa odloka so spremembe bolj vidne. Spremembe odloka na delo inšpektorata
nimajo vpliva.
*Odide Rok Petančič (prisotnih 23)
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi poda svoje mnenje:
Jožef Žnidarič: Ali ima Kostanjevica na Krški lasten inšpektorat oziroma zakaj ni vključena v
ta medobčinski inšpektorat?
Zvone Košmerl, direktor: Ko se je inšpektorat ustanavljal, so se s stani Občine Kostanjevica
na Krki pogovarjali, da bi pristopili, vendar do danes niso sprejeli te odločitve.
Jožef Žnidarič: Kje je sedež organa?
Zvone Košmerl, direktor: Iz neuradnega besedila čistopisa, ki sledi spremembi odloka in
obrazložitvi, je v 3. členu navedeno, da je sedež v Krškem, CKŽ 15.
Božidar Beci: Ali je bila že narejena kakšna analiza delovanja inšpektorata?
Zvone Košmerl, direktor: V lanskem letu je bilo predstavljeno delovanje, zaposleni so opravili
tudi vsa izobraževanja, začeli so tudi s preventivnim delovanjem, analizo stanja, kontrolo
predpisov. Poročilo je bilo dano tudi občini, tudi nekaj finančnega priliva v proračun Občine
Sevnica je bilo. Končno poročilo bo ob koncu leta posredovano tudi občinskemu svetu.
Štefan Teraž: Strinja se, da je potrebno v medobčinski inšpektorat vključiti Kostanjevico na
Krki.
Župan: Posavske občine delujejo skupaj tudi na drugih področjih, zagotovo bo Kostanjevica
na Krki prva od občin, ki se bo vključila.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice
Javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
Alenka Šintler: Svet zavoda vrtca je podal poziv k izdaji mnenja o kandidatki, ki izpolnjuje
pogoje za ravnateljico. Zakon določa, da ravnateljico imenuje svet zavoda, k imenovanju
mora podati soglasje tudi pristojno ministrstvo. Svet si mora pred imenovanjem dobiti tudi
mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje lokalne skupnosti. Mnenje lokalne skupnosti ne veže
sveta zavoda.
Božidar Groboljšek, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Na
seji KVIAZ-a je bil opravljen razgovor z gospo Feletovo, ki je predstavila svoj program, vizijo
za naslednje obdobje, na podlagi katerega komisija predlaga, da občinski svet poda
pozitivno mnenje k imenovanju gospe Vlaste Fele za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem pozitivnega mnenja k imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je dal pozitivno mnenje k imenovanju Vlaste Fele, roj. 03. 11. 1959, Loka
92, Loka pri Zidanem Mostu, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok, za ravnateljico
Javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
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Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Sevnica
Župan: Politične stranke se v skladu z zakonom financirajo tudi iz občinskega proračuna v
skladu z volilnim rezultatom. Predlog je v gradivu v skladu z zakonom. Glede na volilno
udeležbo zadnjih volitev, je kvota sredstev nekoliko manjša in razdeljena glede na število
glasov. Masa sredstev je bistveno manjša, kot je zakonsko določena.
Alenka Šintler: Poda obrazložitev kot je v gradivu.
*Pride Rok Petančič (prisotnih 24)
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi poda svoje mnenje:
Jože Imperl: Kje je zgornja meja oziroma kolikšen odstotek je dosežen glede na maksimalno
kvoto.
Župan: Manj kot 1/3 zakonske maksimalne kvote.
Zvone Košmerl, direktor: Ocenjena kvota za Občino Sevnica bi bila cca 70.000 EUR.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Sevnica
Župan: Občina Sevnica mora imenovati veliko število članov nadzornih odborov in delovnih
teles. Na konstituivni seji občinskega sveta je kot župan izrazil željo, voljo in pripravljenost,
da se v delo delovnih teles vključujejo vse stranke, vsi akterji v političnem in lokalnem
prostoru. Interesa je veliko. KVIAZ je vključitev v delovna telesa pripravila strokovno,
upoštevajoč sorazmernost, strokovnost. Vsi predlogi pa seveda niso mogli biti upoštevani.
Alenka Šintler: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po konstituivni seji
občinskega sveta v skladu s poslovnikom pozvala politične stranke zastopane v občinskem
svetu, člane sveta, občane in širšo javnost k predlaganju kandidatov za člane nadzornega
odbora občine, občinske volilne komisije, delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega
sveta javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in Plinovod Sevnica. Vse kandidature so
bile vložene na za to posebej pripravljenih obrazcih, na katerih so kandidati dali soglasje h
kandidaturi. Ker so za imenovanja navedenih organov in delovnih teles določeni različni
pogoji članstva, je obravnava predlogov sklepov o imenovanjih predvidena pri posameznih
točkah sprejetega dnevnega reda. Imenovanje bo potekalo v skladu s 127. členom
poslovnika, to pomeni, da se posamezno delovno telo ali organ imenuje na podlagi zaprte
liste kandidatov. Če zaprta lista ne dobi potrebne večine glasov, se kandidati imenujejo
posamično. Če na ta način niso imenovani vsi kandidati, lahko svet namesto kandidatov, ki
niso dobili potrebne večine glasov, predlaga nove kandidate, o katerih se opravi posamično
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glasovanje na isti seji sveta. Če tudi na ta način ne pride do imenovanja vseh kandidatov, se
glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov odbora.
Božidar Groboljšek, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Poudari, da so bili pri oblikovanju predloga upoštevani odstotki glasov, ki so jih stranke dobile
na volitvah. Upoštevati je bilo potrebno tudi število svetnikov, ki morajo biti v posameznem
odboru. Nadalje se je upoštevala strokovnost kandidatov ter možnost regionalne pripadnosti
glede na območja krajevne skupnosti. V nadzorni odbor so morali predlagati kandidate, za
katere velja omejitev po statutu občine glede nezdružljivosti. Predlogi sklepov o imenovanjih
so usklajeni, zato predlaga njihov sprejem.
Župan: Odpre razpravo o predlogu članov nadzornega odbora občine.
Razprave ni.
Župan: Občinskemu svetu predlaga, da imenuje nadzorni odbor v sestavi, kot predlaga
mandatna komisija.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval Nadzorni odbor Občine Sevnica v sestavi:
- Dušan Žičkar, roj. 20.05.1965, Boštanj 39a, Boštanj
- Miran Grubenšek, roj. 08.06.1961, Kvedrova cesta 6a, Sevnica
- Tatjana Povalej, roj. 17. 01. 1952, Cesta na Dobravo 19, Sevnica
- Andrej Štricelj, roj. 14.04.1955, Savska cesta 9, Sevnica
- Franc Ernestl, roj. 05.11.1943, Cankarjeva ulica 16, Sevnica
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Sevnica
Župan: Odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan: Predlaga imenovanje občinske volilne komisije, kot predlaga mandatna komisija.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval Občinsko volilno komisijo Občine Sevnica v sestavi:
1. Marko Lisec, roj. 24.03.1981, Dol.Boštanj 104, Boštanj, univ.dipl.prav., predsednik
2. Anton Grilc, roj. 10.06.1979, Pečje 16, Sevnica, univ.dipl.prav., namestnik predsed.
3. Vlasta Kuzmički, roj. 05.08.1977, Pečje 13a, Sevnica, članica
4. Ana Strajnar Erpič, roj. 16.06.1970, Zg. Mladetiče 2, Tržišče, namestnica članice
5. Matej Renko, roj. 24.03.1980, Leskovec v Podborštu 5, Šentjanž, član
6. Aleš Tibljaš, roj. 05.08.1974, Dol.Boštanj 85, Boštanj, namestnik člana
7. Alenka Šintler, roj. 18.01.1980, Jablanica 29a, Boštanj, članica
8. Samo Bregar, roj. 04.02.1979, NHM 24, Sevnica, namestnik članice
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 16
Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta JP Komunala d.o.o. Sevnica
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi poda svoje mnenje:
Dušan Močnik: Meni, da pri tej točki teritorialna razdeljenost ni bila v zadostni meri
upoštevana, saj z desnega brega Save iz mirnske doline nekdo manjka.
Župan: V predlogu sta dva člana z desnega in dva z levega brega Save.
Župan: Predlaga imenovanje nadzornega sveta Komunale d.o.o., kot je v gradivu.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval Nadzorni svet JP Komunala d.o.o. Sevnica v sestavi:
- Mag. Aleksander Mirt, roj. 01.06.1964, Dol.Boštanj 61a, Boštanj
- Gregor Korene, roj. 08.01.1982, Žigrski Vrh 32, Sevnica
- Helena Zidarič Kožar, roj. 09.04.1964, Loka 56, Loka
- Robert Oreškovič, roj. 02.06.1981, Boštanj 18d, Boštanj.
Dva člana nadzornega sveta
- Marija Mikolič, roj. 06.12.1961, Rovišče 28b, Studenec
- Pavle Kralj, roj. 21.06.1978, Drožanjska cesta 79, Sevnica, sta delavca javnega
podjetja Komunala Sevnica d.o.o., ki ju izvoli svet delavcev.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta JP Plinovod Sevnica
Župan: Odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan: Predlaga imenovanje nadzornega sveta Plinovoda Sevnica, kot je v gradivu.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval Nadzorni svet JP Plinovod Sevnica v sestavi:
1. Joško Kovač, roj. 04.12.1958, Bohorska ulica 30, Sevnica
2. Frančiška Zemljak, roj. 05.12.1949, Ribniki 26, Sevnica
3. Bojan Rugelj, roj. 20.07.1959, Drožanjska cesta 61, Sevnica
4. Franc Sotošek, roj. 05.09.1947, Drožanjska cesta 68, Sevnica
5. Matjaž Čamernik, roj. 31.10.1978, NHM 10, Sevnica
6. Mirko Slemenšek, roj. 18.05.1949, Dolnje Brezovo 33, Blanca
7. Ivanka Lindič, roj. 10.02.1953,Tržišče 38b, Tržišče, delavka JP Plinovod
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 18
Predlog sklepa o imenovanju članov komisije in odborov Občinskega sveta
Občine Sevnica
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi poda svoje mnenje:
Dušan Močnik: Ker se je pri imenovanju upošteval rezultat volitev, predlaga, da bi bilo
smiselno, da bi KVIAZ tudi predlagal predsednike delovnih teles zaradi politične
sorazmernosti z volilnimi uspehi.
Alenka Šintler: Statut in poslovnik določata, da občinski svet imenuje člane delovnih teles,
člani pa iz med sebe na prvi seji imenujejo predsednika. Prvo sejo skliče župan.
Dušan Močnik: Po njegovem mnenju je to potem v neskladju s 32. členom poslovnika,
namreč predlog za razrešitev predsednika lahko podajo tudi člani občinskega sveta,
imenovati pa ga ne morejo.
Alenka Šintler: Na splošno zakonodaja določa enak način za imenovanje in razrešitev. Lahko
pa se z akti, kot je poslovnik občinskega sveta določi, da je razrešitev drugače urejena kot
imenovanje, in v tem primeru ima tudi občinski svet možnost, da pod določenimi razlogi
razreši predsednika delovnega telesa.
Jože Imperl: Ali je možno, da občinski svet sprejme sklep, da občinski svet imenuje
predsednika delovnega telesa?
Župan: Imenovanje je potrebno izvesti v skladu s statutom in poslovnikom. Je pa predlog
lahko ena iz med pobud pri spremembi statuta in poslovnika.
Alojz Zalašček: Ne strinja se s člani odbora za infrastrukturo, v katerem so iz 2. volilne enote
4 člani, iz 3. volilne enote noben. Ne glede na to, da se teritorialna zastopanost pri predlogih
v delovna telesa ni mogla upoštevati v celoti, meni, da bi se teritorialna zastopanost pri tem
odboru moralo upoštevati.
Božidar Groboljšek: Pred seboj žal nima seznama kandidatov, je pa res v tem odboru
predlaganih več članov občinskih svetnikov, saj se je skušala zagotoviti strokovnost članov.
Alojz Zalašček: Svetnikov v tem odboru je z desnega brega Save pet, z levega noben, dva
zunanja člana pa sta iz Krmelja oziroma Tržišča. Ne strinja se s sestavo odbora in zanj v tej
sestavi ne bo glasoval.
Gregor Simončič: Podpira gospoda Zalaščka.
Župan: Odbor za infrastrukturo je res najbolj aktualen odbor. Marsikateri drug odbor je tudi
precej vsebinski, aktualen. Žal pa KVIAZ ni mogel ugoditi vsem predlogom za imenovanje v
delovna telesa.
Rok Petančič: Z vidika manjše stranke se mu zdi, da so manjše stranke hendikepirane, saj
so njihovi predlogi slabo upoštevani, podali so člane iz vseh štirih volilnih enot, strokovne
osebe, na koncu pa se je zgodilo, da je sam predlagan v tri odbore, imajo pa samo enega
zunanjega. Po izračunu bi morali dobiti pet članov, dobili so le štiri.
Božidar Groboljšek: Pri sestavi odborov so bili na KVIAZ-u najbolj omejeni s številom članov
svetnikov v delovnih telesih, tako da je bilo potrebno ponekod v delovno telo imenovati vse
predlagane člane občinskega sveta in so tako izpadli zunanji kandidati. Nadalje so se
prednostno upoštevali predlogi političnih strank in ne ostalih predlagateljev.
Župan: Zagotovo je KVIAZ korektno pripravil predlog za sestavo delovnih teles. So pa
pričakovanja nekaterih pri določenih odborih bistveno večja.
Alojz Zalašček: Predlaga, da župan pove, kdo je imel večja pričakovanja.
Župan: Predlogi sklepov so na mizi, če je potrebno se bo glasovalo posamično po članih
skladno s statutom.
Dušan Močnik: Kdo bo na odborih predlagal predsednika komisije, in če bosta v
posameznem odboru dva iz iste stranke, se lahko zgodi, da posamezna stranka ne bo imela
predsednika v delovnih telesih?
Župan: Predlaga, da je imenovanje predsednikov določi v skladu s poslovnikom in ker so
politične stranke vseskozi v kontaktu, predlaga, da se pred sklicem delovnih teles politične
stranke dogovorijo o imenovanjih predsednikov.
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Dušan Močnik: Predlaga, da KVIZ pristopi tudi k pripravi predlogov za imenovanje
predsednikov.
Ivan Orešnik: Meni, da ni smiselno prejudicirati imenovanje predsednikov, saj so se vedno
med strankami dogovarjali o le-teh. S tem pa bi članom delovnih teles odvzeli tudi njihovo
funkcijo. Sicer pa tudi sami predsedniki nimajo kakšne velike pristojnosti, in tudi manjše
politične stranke bodo imele sigurno kakšnega predsednika.
Župan: Predlaga imenovanje komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega
sveta, kot predlaga mandatna komisija.
SKLEP:
Za člane komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta se
imenujejo:
1. Anton Grilc, roj. 10.06.1979, Pečje 16, Sevnica
2. Hermina Šantej, roj. 07.09.1973, Račica 35, Loka
(S)
3. Zvonko Tuhtar, roj. 13.09.1955, Orehovo 89 a, Sevnica
(S)
4. Dušan Močnik, roj. 15.09.1953, Krmelj 22 b, Krmelj
(S)
5. Franc Pipan, roj. 12.10.1941, Cesta na Dobravo 27, Sevnica
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo, kot predlaga
mandatna komisija.
SKLEP:
Za člane odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo se imenujejo:
1. Jože Imperl, roj. 29.03.1945, Razbor 21, Loka
2. Hermina Šantej, roj. 07.09.1973, Račica 35, Loka
3. Peter Jamšek, roj. 29.01.1977, Malkovec 16, Tržišče
4. Jože Županc, roj. 03.05.1971, Poklek 54 a, Blanca,
5. Drago Berk, roj. 10.01.1951, Gabrijele 1 a, Krmelj
6. Jožef Roštohar, roj. 07.04.1952, Selce nad Blanco 10, Blanca
7. Jožef Žnidarič, roj. 03.02.1948, NHM 4, Sevnica

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 20 za 4 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje odbora za stanovanjske zadeve, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za stanovanjske zadeve se imenujejo:
1. Jože Imperl, roj. 29.03.1945, Razbor 21, Loka
2. Janoš Janc, roj. 25.08.1966, Arto 5, Studenec
3. Nives Švarc, roj. 12.06.1971, Krmelj 63, Krmelj
4. Ferdo Kovač, roj. 09.05.1963, Tržišče 47 a, Tržišče
5. Dejan Kralj, roj. 24.03.1971, NHM 19, Sevnica
6. Rado Kostrevc, roj. 21.02.1961, Krmelj 86, Krmelj
7. Dušan Močnik, roj. 15.09.1953, Krmelj 22b, Krmelj
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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(S)
(S)

(S)
(S)

Župan: Predlaga imenovanje odbora za varstvo in urejanje okolja, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za varstvo in urejanje okolja se imenujejo:
1. Stanislav Erman, roj. 20.11.1957, Šentjanž 92, Šentjanž
,
2. Marta Kralj, roj. 23.01.1958, Vrhek 5, Tržišče
3. Štefan Teraž, roj. 19.11.1956, Krulejeva ulica 11, Sevnica,
4. Boštjan Ostrovršnik, roj. 26.11.1974, Loka pri Zid. Mostu 50, Loka
5. Helena Klobasa, roj. 24.04.1965, Blanca 23, Blanca
6. Rado Kostrevc, roj. 21.02.1961, Krmelj 86, Krmelj
7. Gregor Simončič, roj. 09.03.1971, Dolenji Boštanj 33, Boštanj

(S)
(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje občasnega odbora za vodooskrbo in kanalizacijo za območje
občine Sevnica, kjer je upravljavec JP Komunala d.o.o. Sevnica, kot je v gradivu.
SKLEP:
Občinski svet ustanovi sedem članski občasni odbor za vodooskrbo in kanalizacijo za
območje občine Sevnica, kjer je upravljavec JP Komunala d.o.o. Sevnica, v katerega
se imenujejo:
1. Janez Podlesnik, roj. 25.06.1954, Podgorje ob Sevnični 17 b, Zabukovje
(S)
2. Peter Bale, roj. 10.10.1986, Šentjanž 37, Šentjanž
3. Vincenc Knez, roj. 05.04.1962, Šmarčna 17, Boštanj
4. Jože Županc, roj. 03.05.1971, Poklek 54 a, Blanca,
(S)
5. Alojz Udovč, roj. 19.05.1954, Jelovec 7, Boštanj
6. Jožef Roštohar, roj. 07.04.1952, Selce nad Blanco 10, Blanca
(S)
7. Maksimilijan Redenšek, roj. 19.02.1941, Boštanj 36 a, Boštanj
(S)
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot predlaga
mandatna komisija.
SKLEP:
Za člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:
1. Janez Podlesnik, roj. 25.06.1954, Podgorje ob Sevnični 17 b, Zabukovje
2. Janez Virant, roj. 30.01.1968, Pijavice 6, Tržišče
3. Alojz Mrgole, roj. 10.01.1962, Dolenji Boštanj 137, Boštanj
4. Jožef Žnidarič, roj. 03.02.1948, NHM 4, Sevnica
5. Rok Petančič, roj. 05.10.1981, Trg svobode 32, Sevnica

(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje odbora za otroško varstvo in šolstvo, kot predlaga mandatna
komisija.
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SKLEP:
Za člane odbora za otroško varstvo in šolstvo se imenujejo:
1. Janez Kukec, roj. 29.07.1962, Tržišče 11 e, Tržišče
2. Frančiška Zemljak, roj. 05.12.1949, Ribniki 26, Sevnica
3. Doc.dr. Andrej Lisec, roj. 02.07.1978, Dolenji Boštanj 118, Boštanj
4. Ivan Orešnik, roj. 15.02.1973, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž
5. Katarina Albina Šantej, roj. 25.11.1945, Florjanska ulica 117, Sevnica
6. Rado Kostrevc, roj. 21.02.1961, Krmelj 86, Krmelj
7. Rok Petančič, roj. 05.10.1981, Trg svobode 32, Sevnica

(S)
(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje odbora za zdravstveno varstvo in socialo, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za zdravstveno varstvo in socialo se imenujejo:
1. Božidar Groboljšek, roj. 04.12.1955, Bohorska ulica 17, Sevnica
2. Jožica Repovž, roj. 23.04.1966, Podboršt 30, Šentjanž
3. Danica Blažič, roj. 09.02.1968, Tržišče 36, Tržišče
4. Franja Pavlič, roj. 05.09.1961, Podvrh 36, Zabukovje
5. Jože Gorišek, roj. 28.02.1960, Trg svobode 32, Sevnica
6. Breda Drenek Sotošek, roj. 18.10.1947, Drožanjska cesta 68, Sevnica
7. Jožef Žnidarič, roj. 03.02.1948, NHM 4, Sevnica

(S)

(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje odbora za kulturo, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za kulturo se imenujejo:
1. Matej Imperl, roj. 20.07.1979, Razbor 22, Loka
2. Janez Podlesnik, roj. 25.06.1954, Podgorje ob Sevnični 17 b, Zabukovje
3. Vesna Perko, roj. 14.08.1990, Šentjanž 84, Šentjanž
4. Jože Novak, roj. 21.11.1954, Boštanj 58, Boštanj
5. Breda Drenek Sotošek, roj. 18.10.1947, Drožanjska cesta 68, Sevnica
6. Gregor Simončič, roj. 09.03.1971, Dolenji Boštanj 33, Boštanj
7. Rok Petančič, roj. 05.10.1981, Trg svobode 32, Sevnica

(S)
(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje odbora za šport, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za šport se imenujejo:
1. Janez Kukec, roj. 29.07.1962, Tržišče 11 e, Tržišče
2. Mojca Kuzmički, roj. 05.12.1973, Pečje 13 a, Sevnica
3. Alojz Zalašček, roj. 09.12.1952, Boštanj 53, Boštanj
4. Irena Dobnik, roj. 05.03.1966, Krmelj 24, Krmelj
5. Tomaž Lisec, roj. 19.02.1978, Dolenji Boštanj 104, Boštanj

18

(S)
(S)
(S)
(S)

6. Marko Kotar, roj. 24.10.1971, Grič 3, Sevnica
7. Dušan Močnik, roj. 15.09.1953, Krmelj 22 b, Krmelj

(S)

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
*Odide Rok Petančič (prisotnih 23)
Župan: Predlaga imenovanje odbora za kmetijstvo, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za kmetijstvo se imenujejo:
1. Božidar Beci, roj. 26.01.1965, Razbor 44, Loka
2. Jože Ratajc, roj. 17.10.1961, Rovišče 21 a, Studenec
3. Alojz Zalašček, roj. 09.12.1952, Boštanj 53, Boštanj
4. Majda Jazbec, roj. 15.05.1964, Drožanje 13, Sevnica
5. Matej Renko, roj. 24.03.1980, Leskovec v Podborštu 5, Šentjanž
6. Jožef Roštohar, roj. 07.04.1952, Selce nad Blanco 10, Blanca
7. Gregor Simončič, roj. 09.03.1971, Dolenji Boštanj 33, Boštanj

(S)
(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje odbora za gospodarstvo, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za gospodarstvo se imenujejo:
1. Andrej Repše, roj. 08.10.1950, Birna vas 7 a, Šentjanž
2. Hermina Šantej, roj. 07.09.1973, Račica 35, Loka
3. Irena Dobnik, roj. 05.03.1966, Krmelj 24, Krmelj
(S)
4. Tanja Novšak, roj. 02.06.1965, Pod Vrtačo 19, Sevnica
5. Rudi Bec, roj. 16.06.1957, Krmelj 86, Krmelj
6. Breda Drenek Sotošek, roj. 18.10.1947, Drožanjska cesta 68, Sevnica
7. Drago Krošelj, roj. 02.09.1949, Pot na Zajčjo goro 16, Sevnica

(S)

(S)
(S)

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje odbora za finance in proračun, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za finance in proračun se imenujejo:
1. Mojca Kuzmički, roj. 05.12.1973, Pečje 13 a, Sevnica
2. Stanislav Erman, roj. 20.11.1957, Šentjanž 92, Šentjanž
,
3. Ivan Orešnik, roj. 15.02.1973, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž
4. Meri Kelemina, roj. 29.07.1960, Blanca 48, Blanca
5. Dušan Močnik, roj. 15.09.1953, Krmelj 22b, Krmelj
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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(S)
(S)
(S)

Župan: Predlaga imenovanje odbora za vloge in pritožbe, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za vloge in pritožbe se imenujejo:
1. Janez Divjak, roj. 21.01.1966, Dolnje Orle 1, Studenec
2. Maksimilijan Redenšek, roj. 19.02.1941, Boštanj 36 a, Boštanj
3. Franc Derstvenšek, roj. 16.04.1945, NHM 24, Sevnica
4. Zvonko Tuhtar, roj. 13.09.1955, Orehovo 89 a, Sevnica
5. Jože Imperl, roj. 29.03.1945, Razbor 21, Loka

(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlaga imenovanje odbora za priznanja, kot je v gradivu.
SKLEP:
Za člane odbora za priznanja se imenujejo:
1. Božidar Groboljšek, roj. 04.12.1955, Bohorska ulica 17, Sevnica
2. Marjan Gorenc, roj. 11.11.1962, Spodnje Vodale 29, Tržišče
3. Jožefa Berta Logar, roj. 15.04.1945, Krmelj 84, Krmelj
4. Gregor Simončič, roj. 09.03.1971, Dolenji Boštanj 33, Boštanj
5. Maksimilijan Redenšek, roj. 19.02.1941, Boštanj 36 a, Boštanj

(S)
(S)
(S)

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Predlog sklepa o imenovanju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Župan: Odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan: Predlaga imenovanje komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kot je v
gradivu.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog sklepa o imenovanju komisije za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči v sestavi:
1. Marjan Jamšek, roj. 01.09.1953, Malkovec 30, Tržišče
2. Jurij Orač, roj. 16.04.1960, Kozjanska ulica 11, Sevnica
3. Majda Murn, roj. 15.09.1948, Dolenji Boštanj 56, Boštanj
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 20
Predlog sklepa o razrešitvi predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Glasbene
šole Sevnica
Alenka Šintler: Poda ustno obrazložitev kot je v gradivu. Andrej Štricelj je podal pisno
odstopno izjavo zaradi nezdružljivosti imenovanja v nadzorni odbor občine Sevnica in
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imenovanja v svetu zavoda, ki je porabnik sredstev proračuna.
Župan: Odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani sklepa o razrešitvi Andreja Štriclja, roj. 14.04.1955,
stanujočega na naslovu Savska cesta 9, p. Sevnica, kot predstavnika lokalne
skupnosti v Svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 21
Predlog sklepa o razrešitvi predstavnika lokalne skupnosti v svet
Posavskega muzeja Brežice
*Pride Rok Petančič (prisotnih 24)
Župan: Odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani sklepa o razrešitvi Andreja Štriclja, roj. 14.04.1955,
stanujočega na naslovu Savska cesta 9, p. Sevnica, kot predstavnika ustanoviteljice
Občine Sevnica v Svetu javnega zavoda Posavskega muzeja Brežice.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 22
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: V gradivu je kar nekaj odgovorov na vprašanja in pobude članov občinskega sveta iz
prejšnjega sestava.
Odpre razpravo.
V razpravi podajo svoja mnenja in pripombe:
Breda Drenek Sotošek:
Želi, da bi se ponovno vzpostavili pogoji za delovanje Radia Sevnica kot lokalnega
radijskega programa z vsebinami iz domače občine. Na to vprašanje ni dobila odgovora.
*pripomba je povzetek iz podane pisne pripombe in vprašanj, v celoti bodo pripomba in
vprašanja posredovana pripravljalcu odgovora
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Jože Imperl:
Med drugimi odgovori je tudi poročilo nadzornega odbora o poslovanju zavoda KŠTM.
Poročilo in priporočila nadzornega odbora so jasna. Ve se, da je predsednik sveta zavoda
podal kazensko ovadbo, zanima pa ga, kako bo Občinski svet oziroma Občina reagirala na
te nezakonitosti.
Župan: Nadzorni odbor je samostojni organ, ki vodi postopke in v skladu z zaključki
nadzornega odbora bodo organi občine postopali naprej.
Direktor: Nadzorni odbor je tisti, ki lahko predlaga sankcije.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov z dopolnilnimi pripombami in vprašanji.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjimi dopolnilnimi vprašanji oziroma pripombami:
Breda Drenek Sotošek:
Želi, da bi se ponovno vzpostavili pogoji za delovanje Radia Sevnica kot lokalnega
radijskega programa z vsebinami iz domače občine.
Jože Imperl:
Zanima ga, kako bo Občinski svet oziroma Občina reagirala na ugotovitve nadzornega
odbora pri poslovanju zavoda KŠTM.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 23
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
- V proračun za leto 2010 je bil uvrščen projekt izgradnje Mirenskega mostu, z
rebalansom B je bilo financiranje projekta Mirenskega mostu prekinjeno. Na
vprašanje na odboru za infrastrukturo, kaj je sedaj s tem projektom, je dobil odgovor,
da se projektna dokumentacija pripravlja v letu 2010, izvedba pa bo v letu 2011.
Zanima ga, ali je projektna dokumentacija za ta most narejena.
Zvonko Tuhtar:
- Zanima ga, kaj je novega na projektu 3 razvojna os na območju občine Sevnica.
- Kaj so se župani na območju cestne povezave Sevnica-Trebnje na sestanku županov
mirenske doline dogovorili glede izboljšave cestne povezave Sevnica-Trebnje.
Dušan Močnik:
- Kdo ureja, izvaja in tudi plača vzdrževanje pločnikov ob državnih in lokalnih cestah.
Tomaž Lisec:
- V letu 2010 je večkrat prišlo do izlitev fekalij iz čistilne naprave na Kompolju. Prosi, da
Občina skupaj s Komunalo zadevo ustrezno sanira.
- Poda pobudo, da bi dva mlada računalničarja celovito rešila ureditev spletne strani
Občine Sevnica ter strani vseh krajevnih skupnosti.
Drago Krošelj:
- Kako daleč je ureditev nivojskega prehoda železnice in magistralne ceste v Boštanju
oziroma njena posodobitev.
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Jože Imperl:
- S 1.1.2011 bi moral vstopiti v veljavo zakon o davku na nepremičnine. Vsi prebivalci
smo dobili izračune vrednosti nepremičnin, stavb in zemljišč. Zanima ga, kdaj bo
zemljišče, ki je bilo odstopljeno za ceste, odmerjeno in zemljiškoknjižno urejeno, zato
da ljudje ne bodo plačevali davka za ta zemljišča.
- Letos je bila ponovno podpisana koncesija za zimsko vzdrževanje cest. Izvajalec je
isti, vendar je izvajanje storitev bistveno slabše. Predlaga izboljšanje izvajanja storitev
na Razborju.
Maksimilijan Redenšek:
- Predlaga, da se železniški prehod na Zapužah uredi s semaforjem ali z zapornicami.
Rok Petančič:
- Meni, da je bila ob urejanju ceste skozi Sevnico, 2 faza, narejena napaka, saj je
nasproti Policije oziroma Lisce cesta preveč zožena. Ali lahko Občina z lastnikom
ceste uredi, da bi se projekt ureditve na tem delu spremenil.
- Z izgradnjo Spar centa v Sevnici je občina izgubila še eno športno površino.
Predlaga, da se igrišče v Florjanski ulici preplasti.
Božidar Groboljšek:
- Predlaga ureditev in označitev pločnikov na Planinski cesti, in sicer na najbolj
nepreglednem delu pri prehodu proti ribniku na brv.
Jožef Žnidarič:
- Kdo bo urejeval bankine, ki jih uničijo vzdrževalci ob pluženju cest.
- Kdo je odgovoren za vožnjo otrok v šole oziroma zakaj so nekvalitetno opremljena
vozila za šolske prevoze, saj zaradi tega vozilo ne pride do avtobusnih postajališč po
otroke.
- Poda pobudo, da bi se vsak od svetnikov odpovedal 30 EUR sejnine za humanitarno
akcijo pomoči Dejanu Mijoviča.
Zalašček: Podpre pobudo Jožefa Žnidariča.
Jožef Roštohar:
- Na Dolnjem Brezovem se urejajo pločniki in javna razsvetljava. Projekt predvideva
ureditev le do mosta, zato predlaga, da se projekt ureditve nadaljuje do zadnje hiše v
naselju.
Jože Kukec:
- Predlaga, da naj Upravna enota Sevnica poda razloge za ukinitev krajevnega urada v
Tržišču in odgovor, kako bodo uredili dostop starejšim in ljudem brez možnosti do
interneta do lažjih upravnih postopkov.
Breda Drenek Sotošek:
- Kdaj bo zaključena obnova Drožanjske ceste in nazaj postavljena prometna
signalizacija.
Ad 9
Razno
Župan:
- Zaželi lepe novoletne praznike
- Povabi na božično novoletni koncert Godbe Sevnica
- Povabi na ogled monokomedije »Zmaga Batina« v četrtek dne 16.12.
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Pove, da je danes dan prostovoljstva
Naslednja seja bo v drugi polovici meseca januarja

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe
Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

Overila:
Stanislav Erman

Maksimilijan Redenšek
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