OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

Številka: 011-0003/2012
Datum: 28. 05. 2012

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 16. 05. 2012, 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, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar,
Gregor Simončič, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček, Jožef
Žnidarič, Jože Županc.
Odsoten: Dušan Močnik
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
- Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Šintler, vodja splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Prisotni poročevalci:
- Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica, k 3. in 4. t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 5. t.d.r.
- Martin Bratanič, direktor RRA Posavje, k 6. t.d.r.
- Polona Štricelj in Ana Dolinšek Weiss, direktorica Lekarne Sevnica, k 7. t.d.r.
- Vesna Povše, Center za socialno delo Sevnica, k 8. t.d.r.
- Jagica Ganc, Savaprojekt Krško d.d., k 9. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Anja Kerin – Dolenjski list, Smilja Radi – Posavski obzornik.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 13. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov sveta, kar pomeni, da je občinski
svet sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red kot je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnava 9. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico.
Na klop je bil dan odgovor Upravne enote Sevnica glede ukinitve Krajevnega urada Loka,
Tržišče in Šentjanž.
V javnosti je bilo moč zaslediti zahtevo stranke SDS po uvrstitvi še dveh dodatnih točk na
dnevni red majske seje in sicer se nanašata na izgradnjo HE Blanca in Boštanj ter na
sprejemanje Občinskega prostorskega načrta. Zahtevo je prejel tudi na svoj elektronski
naslov ter nanjo odgovoril, da sta točki zabeleženi za uvrstitev na dnevni red ene izmed
prihodnje seje.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
V razpravi sta sodelovala: Tomaž Lisec in župan.
Povzetek razprave:
Stranka SDS je podala pobudo za sklic izredne seje z dvema točkama dnevnega reda:
Problematika nedokončanih in slabo dokončanih spremljajočih (infrastrukturnih) del ob
izgradnji HE Boštanj in HE Blanca ter točko Problematika sprejemanja Občinskega
prostorskega načrta Sevnica. Če bo njihovo pobudo podpisalo najmanj 13 članov občinskega
sveta, bodo na sklicu izredne seje vztrajali, v nasprotnem primeru se bodo strinjali z
uvrstitvijo točk na eno izmed prihodnjih sej.
Župan je sprejel predlagani točki dnevnega reda, vendar ne za uvrstitev na majsko sejo, saj
je potrebno veljavne dokumente, ki so na voljo zbrati ter ustrezno pripraviti gradivo. Pri
reševanju problemov, na katere se nanašata predlagani točki, je potrebno dobro sodelovanje
z državo, tako na ravni ministrstev kot tudi poslancev. Meni, da ni primerno reševanje
problemov, ki segajo v pristojnost države, z izredno sejo. Predlaga uvrstitev predlaganih točk
na junijsko redno sejo.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
*Prideta Hermina Šantej ter Božidar Groboljšek (prisotnih 23).
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 9. t.d.r. – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
most čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje občinskega sveta, z dne 11.
04. 2012
3. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2011
4. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2012
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5.
6.
7.
8.
9.

Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2011
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2011
Poslovno poročilo Lekarne Sevnica za leto 2011
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2011
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo
pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico – skrajšani postopek
10. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva članice Odbora za
gospodarstvo zaradi odstopa
11. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
12. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva predstavnika ustanoviteljice v
Svetu Knjižnice Sevnica zaradi odstopa
13. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet Knjižnice Sevnica
14. Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž
15. Predlog mnenja o kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Blanca
16. Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Boštanj
17. Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico OE Srednja šola Sevnica, z možnostjo
imenovanja na mesto direktorice Šolskega centra Krško-Sevnica
18. Predlogi soglasij k oceni delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva in
predšolske vzgoje za leto 2011
19. Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorice Knjižnice Sevnica za leto
2011
20. Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorice in pomočnice direktorice za
področje zdravstvene nege JZ Zdravstveni dom Sevnica za leto 2011
21. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2012
22. Predlog prodaje nepremičnega premoženja Občine Sevnica
23. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
24. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
25. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje občinskega sveta, z dne
11. 04. 2012
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 12. redne seje občinskega sveta z dne,
11. 04. 2012.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti ter posredovani ustreznim organom in
službam. Sprejeti predpisi so bili že objavljeni v Uradnem listu št. 29. Predloženi so odgovori
na skoraj vsa vprašanja in pobude svetnikov.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 12. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 12. redne seje občinskega sveta
z dne, 11. 04. 2012.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2011
Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Plinovod Sevnica je v letu 2011 odjemalcem distribuiral 2.080.033 Sm3 zemeljskega plina,
kar je nekaj manj kot je bilo planirano. Razlog je v sanacijah objektov (zamenjava oken,
izolacija fasad), ki vplivajo na manjšo porabo energenta ter v prehodu posameznikov na
ogrevanje na biomaso ali toplotne črpalke. Podjetje opravlja dejavnost kot sistemski operater
distribucijskega omrežja in kot dobavitelj plina, kar je trgovski del kot dobava plina kot blaga
odjemalcem. V preteklem letu so opravljali potrebna vzdrževalna dela na omrežju, večjih
investicij ni bilo. Na novo so na omrežje priključili 10 novih odjemalcev, od tega 6
gospodinjstev.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto
2011.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se od čistega dobička iz poslovanja Javnega
podjetja Plinovod Sevnica, ki je v letu 2011 znašal 25.479,54 EUR, v zakonske rezerve
razporedi 764,37 EUR, ostanek pa je nerazporejen.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Investicijskih del v omrežju v letu 2012 ne predvidevajo, omrežje je zgrajeno v bližini
praktično vseh možnih odjemalcev v mestu Sevnica. Priključevanje v zadnjih dveh letih je
minimalno, predvidevajo priklop enega večjega odjemalca.
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Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Breda Drenek Sotošek in Anton Krajnc, direktor JP Plinovod
Sevnica.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje, ali podjetja načrtuje položitev plinskega voda do konca
Drožanjske ceste. Direktor je odgovoril, da je glavni vod položen do stanovanjske hiše
Rihtar, ni pa interesa pri uporabnikih višje od glavnega voda, razen pri stanovanjski hiši
Drenek-Sotošek.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 24).
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poslovnim in finančnim načrtom podjetja.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom Javnega podjetja
Plinovod Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2011
Uvodno obrazložitev povzeto po gradivu je podal Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o.
Sevnica:
Povzeto po gradivu je direktor JP Komunala podal obrazložitev, s poudarkom na predstavitvi
rezultatov pri izvajanju gospodarskih javnih služb ter tržne dejavnosti.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet se strinja s predlagano razporeditvijo oziroma uporabo bilančnega
dobička in sprejme, da bilančni dobiček v višini 54.545 EUR, ki je sestavljen iz
prenesenega dobička leta 2007, 2008, 2009 in 2010, v skupnem znesku 42.589 EUR in
čistega dobička leta 2011 v znesku 11.956 EUR, ostane na postavki nerazporejeni
dobiček.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

5

Ad 6
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2011
Uvodno obrazložitev so podali župan; Martin Bratanič, direktor RRA Posavje; Drago Krošelj,
predsednik Odbora za gospodarstvo in Božidar Beci, predsednik Odbora za kmetijstvo:
Povzeto po gradivu je direktor RRA Posavje podal obrazložitev.
Odbor za kmetijstvo ter Odbor za gospodarstvo sta se seznanila z revidiranim letnim
poročilom RRA Posavje in ga posredujeta občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Martin Bratanič, Breda Drenek Sotošek, Rok
Petančič.
Povzetek razprave:
Podana je bila ugotovitev, da v finančnem delu poročila pri nekaterih postavkah manjkajo
obrazložitve. Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj projekt Pot medičarstva in lectarstva med
Krškim in Zagrebom ne vključuje tudi Sevnice. Pojasnjeno je bilo, da je projekt prijavljala
Občina Krško, zato je projekt tako poimenovala, v letu 2012 pa je v projekt že vključena tudi
Občine Sevnica.
V planu aktivnosti za leto 2011 je bila tudi nadgradnja in optimizacija spletne strani
www.posavje.com, a le ta ni bila izvedena, zato je svetnika zanimal razlog za to. Direktor je
pojasnil, da je bila aktivnost vezana na enega izmed projektov, ki se v letu 2011 ni izvajal, se
pa bo aktivnost izvedla letos in sicer v roku enega meseca.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom Regionalne razvojne agencije Posavje
za leto 2011.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Poslovno poročilo Lekarne Sevnica za leto 2011
Uvodno obrazložitev sta podala Ana Dolinšek Weiss, direktorica Lekarne Sevnica in Jožef
Žnidarič, predsednik Odbora za zdravstveno varstvo in socialo:
Lekarna Sevnica deluje od leta 1949, od leta 1971 v sedanjih prostorih, leta 1994 je
lastništvo prevzela Občina Sevnica. V letu 2012 je predvidena večja investicija in sicer
preureditev pisarn in ordinacij v prvem nadstropju lekarne in dozidavo dvigala in vetrolova v
višini 200.000 EUR, za kar imajo zagotovljena lastna sredstva. V letu 2011 je Lekarna
poslovanje zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 94.558,12 EUR. Prihodki
so znašali 6.040.567 EUR in odhodki 5.936.398,09 EUR. Lekarna Sevnica kot učni zavod v
dogovoru s Fakulteto za farmacijo sprejme na praktično usposabljanje študente 5. letnika
fakultete, v letu 2011 je nudila možnost praktičnega usposabljanja eni študentki.
Odbor za zdravstveno varstvo in socialno varstvo se je seznanil s poslovnim poročilom
Lekarne Sevnica za leto 2011 in ga posreduje občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poslovnim poročilom Lekarne Sevnica za leto 2011.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2011
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Vesna Povše, Center za socialno delo Sevnica;
Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za zdravstveno varstvo in socialo:
Pomoč na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih
storitev, ki jo mora zagotavljati Občina. Polna cena storitve je v letu 2011 znašala 20,20 EUR
na uro, od tega uporabnik prispeva 4,18 EUR ali 20,69 %, država le še 0,83 EUR ali 4,11 %
ter Občina 15,19 EUR ali 75,20 %. Število uporabnikov se povečuje, tako da se v Občini
Sevnica približujemo Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010, ki
predvideva zagotovitev socialne oskrbe na domu za vsaj 3 % oseb, starejših od 65 let. V letu
2011 je bila nudena socialna oskrba na domu 128 posameznikom, ki jo je nudilo 8-10
oskrbovalk. Oskrbovalke so skupaj opravile 10.700 efektivnih ur (pri uporabniku) v letu 2011,
kar je za 2.000 več kot v preteklem letu. Kljub dvema službenima voziloma, je strošek
kilometrine še vedno visok, zato je Občina pristopila k postopku za najem še enega
službenega vozila.
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo se je seznanil s poročilom in ga v predlagani obliki
posreduje občinskemu svetu v obravnavo.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2011.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo
pri naselju Log ter izven nivojsko križanje z železnico – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Jagica Ganc, Savaprojekt Krško d.d.;
Gregor Simončič, Odbor za varstvo in urejanje okolja:
Načrtovane ureditve obravnavajo prestavitev regionalne ceste R3–679 na odseku 3909
Breg-Sevnica-Brestanica, vzhodno od mesta Sevnica, na delu kjer danes cesta dvakrat
prečka glavno železniško progo Zidani Most – Dobova.
Za dodatno vzhodno prometno povezavo starega mestnega jedra Sevnice z novim urbanim
delom, ki se je razvil na levem bregu Save ter zaradi prometne razbremenitve mesta Sevnica
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in obstoječega sevniškega mosta čez Savo, je v središču naselja Log predvidena gradnja
cestne povezave z novim mostom. Za priključitev povezovalne ceste na glavno cesto je
predvidena rekonstrukcija glavne ceste v naselju Log. V sklopu rekonstrukcije je predvidena
ureditev štirikrakega križišča in ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč ter pločnika
med avtobusnim postajališčem ter naseljem ob severnem robu vozišča.
Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval predlog odloka, ga podpira in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Zvonko Tuhtar.
Povzetek razprave:
V letu 2008 je bila izvedena rekonstrukcija na obravnavanem območju med obema
nivojskima prehodoma. Postavljeno je bilo vprašanje, če kdo izmed prisotnih poročevalcev
razpolaga z informacijo, kolikšna je bila vrednost rekonstrukcije cestišča ter postavitve
podpornih zidov nad cesto ter kdo je financer izgradnje, kajti svetniku se zdi, da je prišlo v
tem primeru do skorajšnjega podvajanja dveh projektov in neracionalne rabe denarja. Župan
je odgovoril, da je zaščitna pilotna stena, na delu kjer je nadvišana cesta, bistveno krajša kot
zaščitne pilotne stene dol vodno od Vranjskega potoka, ki varuje železnico. Obe pilotni steni
pa varujeta železnico in sta bili zgrajeni na zahtevo železnice, investitor je bilo podjetje Infra.
Če bi se most gradil takrat istočasno, bi prav tako postavili te pilotne stene.
Na vprašanje po terminskem planu izvedbe projekta most Log je bil podan odgovor, da se
čaka na potrditev finančnega plana na ravni države, ki je financer projekta. Projekt je uvrščen
v načrt razvojnih programov, s pričetkom v letu 2014 in zaključkom v letu 2017.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most
čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje z železnico.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva članica Odbora za
gospodarstvo
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica določa, da imajo tudi člani delovnih teles
pravico odstopiti. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, katera je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja
članstva dolžna predlagati občinskemu svetu novega kandidata. Mandatna komisija je
obravnavala odstopno izjavo Hermine Šantej ter predlaga občinskemu svetu sprejem
ugotovitvenega sklepa o prenehanju njenega članstva v Odboru za gospodarstvo zaradi
odstopa.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Odboru za
gospodarstvo, članice Hermine Šantej, zaradi odstopa.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Po ustaljeni praksi se je k zbiranju predlogov za imenovanje nadomestnega člana pozvalo
samo Slovensko ljudsko stranko, ki je predlagala Hermino Šantej v Odbor za gospodarstvo.
Na poziv komisije je Slovenska ljudska stranka v roku podala predlog nadomestnega člana in
sicer Janeza Kukca iz Tržišča. Komisija je predlog obravnavala in predlaga občinskemu
svetu, da za nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo imenuje Janeza Kukca,
stanujočega na naslovu Tržišče 11e, pošta Tržišče.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju nadomestnega člana.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo imenoval Janeza
Kukca, stanujočega na naslovu Tržišče 11e, pošta Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva predstavnika ustanoviteljice v
Svetu Knjižnice Sevnica zaradi odstopa
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala odstopno izjavo
Romana Žvegliča ter predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica sprejem ugotovitvenega
sklepa o prenehanju članstva predstavnika ustanoviteljice v Svetu Knjižnice Sevnica zaradi
odstopa.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva predstavnika
ustanoviteljice v Svetu Knjižnice Sevnica, člana Romana Žvegliča, zaradi odstopa.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet Knjižnice Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Po ustaljeni praksi se je k zbiranju predlogov za imenovanje nadomestnega člana pozvalo
samo Slovensko ljudsko stranko, ki je predlagala Romana Žvegliča v Svet Knjižnice Sevnica.
Na poziv komisije je Slovenska ljudska stranka v roku podala predlog nadomestnega
predstavnika in sicer Stanka Lisca iz Lukovca. Komisija predlaga občinskemu svetu, da za
nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet Knjižnice Sevnica
imenuje Stanka Lisca, stanujočega na naslovu Lukovec 18, pošta Boštanj.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
Knjižnice Sevnica imenoval Stanka Lisca, stanujočega na naslovu Lukovec 18, pošta
Boštanj.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Področna zakonodaja določa, da ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o
izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi
obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež. Če lokalna
skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči
brez tega mnenja.
Mandatna komisija je bila seznanjena z vso razpisno dokumentacijo, zapisnikom sveta
zavoda o poteku postopka ter s pisno prijavo kandidatke. Na povabilo komisije je kandidatka
tudi osebno predstavila svojo prijavo in vizijo razvoja in dela šole v naslednjem mandatu.
Komisija predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico
Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, Mariji Brce, univerzitetni diplomirani socialni delavki,
stanujoči na naslovu Log 103, Boštanj.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o kandidatki za ravnateljico.
SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatki Mariji Brce, stanujoči na naslovu
Log 103, pošta Boštanj, za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog mnenja o kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Blanca
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija je bila seznanjena z vso razpisno dokumentacijo, zapisnikom sveta zavoda o
poteku postopka ter s pisno prijavo kandidatk. Na povabilo komisije sta kandidatki tudi
osebno predstavili svoji prijavi in vizijo razvoja in dela šole v naslednjem mandatu. Komisija
predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o obeh kandidatkah za ravnateljico
Osnovne šole Blanca, in sicer:
- Mojci Tomažin, profesorici razrednega pouka in specialistki managementa v
izobraževanju, stanujoči na naslovu Gubčeva ulica 1, Krško,
- mag. Biljani Bahat Vovk, univerzitetni diplomirani socialni delavki, stanujoči na
naslovu Bohorska ulica 10, Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za
ravnateljico Osnovne šole Blanca.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostevc, Tomaž Lisec, Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Svetnik Rado Kostrevc je povedal, da se bo vzdržal glasovanja, ker na podlagi gradiva ne
vidi profesionalnega razloga, da bi dali eni izmed predlaganih kandidatk prednost pred drugo
pri imenovanju. Pojasnjeno je bilo, da se je mandatna komisija odločila, da poda obema
kandidatkama pozitivno mnenje, vendar pa je na podlagi osebne predstavitve ter njunih
izkušenj prevladalo stališče, da dajo mag. Biljani Bahat Vovk prednost pri imenovanju.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole
Blanca.
SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole
Blanca, in sicer:
-

Mojci Tomažin, stanujoči na naslovu Gubčeva ulica 1, pošta Krško,
mag. Biljani Bahat Vovk, stanujoči na naslovu Bohorska ulica 10, pošta Sevnica,
kateri daje prednost pri imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Blanca.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 16
Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Boštanj
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Mandatna komisija je bila seznanjena z vso razpisno dokumentacijo, zapisnikom sveta
zavoda o poteku postopka ter s pisno prijavo kandidatke. Na povabilo komisije je kandidatka
tudi osebno predstavila svojo prijavo in vizijo razvoja in dela šole v naslednjem mandatu.
Komisija predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico
Osnovne šole Boštanj, Vesni Vidic Jeraj, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu
Pot na Zajčjo goro 78, Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o kandidatki za ravnateljico.
SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic Jeraj, stanujoči na
naslovu Pot na Zajčjo goro 78, pošta Sevnica, za ravnateljico Osnovne šole Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico OE Srednja šola Sevnica, z možnostjo
imenovanja na mesto direktorice Šolskega centra Krško-Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Mandatna komisija je bila seznanjena z vso razpisno dokumentacijo, zapisnikom sveta
zavoda o poteku postopka ter s pisno prijavo kandidatke. Na povabilo komisije je kandidatka
tudi osebno predstavila svojo prijavo in vizijo razvoja in dela šole v naslednjem mandatu.
Komisija predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico
OE Srednja šola Sevnica, z možnostjo imenovanja na mesto direktorice Šolskega centra
Krško-Sevnica, mag. Alenki Žuraj Balog, profesorici primerjalne književnosti in angleščine,
stanujoči na naslovu Naselje heroja Maroka 7, Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval: Štefan Teraž.
Povzetek razprave:
Kot predstavnik lokalne skupnosti v Svetu Šolskega centra Krško-Sevnica pove, da je bila v
vmesnem času kandidatka mag. Alenka Žuraj Balog sprejeta na delovno mesto direktorice
Šolskega centra Krško-Sevnica in delovno mesto ravnateljice Srednje šole Sevnica.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o kandidatki.
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SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatki mag. Alenki Žuraj Balog,
stanujoči na naslovu Naselje heroja Maroka 7, pošta Sevnica, za ravnateljico OE
Srednja šola Sevnica, z možnostjo imenovanja na mesto direktorice Šolskega centra
Krško-Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 18
Predlogi soglasij k oceni delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva in
predšolske vzgoje za leto 2011
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Skladno z navodili pristojnega ministrstva je potrebno izvesti postopke za ugotovitev
dosežene delovne uspešnosti, ki pa se na podlagi Zakona o interventnih ukrepih direktorjem
za leto 2011 ne izplača.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, župan, Jožef Žnidarič.
Povzetek razprave:
Podano je bilo vprašanje, če obstaja kakšna informacija o pravilnosti odločitve občinskega
sveta pri imenovanju nove ravnateljice Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica oziroma kako bi
ocenili njeno dosedanje delo. Župan je odgovoril, da gre za vprašanje ocene strokovnega
dela v okviru javnega zavoda. Glede na relativno kratek čas od njenega imenovanja, bi se
Občina oziroma občinska uprava težko opredelila do tega.
Župan: Predlaga izdajo soglasij k ocenam delovne uspešnosti.
SKLEP:
Občinski svet je na podlagi prejetih ocenjevalnih listov za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev s področja šolstva, ki so jih predložili Sveti osnovnih šol
Krmelj, Blanca, Boštanj, Milana Majcna Šentjanž, Ane Gale Sevnica, Sava Kladnika
Sevnica, Tržišče, Svet Glasbene šole Sevnica in Vrtca Ciciban Sevnica, dal soglasje k
ocenam delovne uspešnosti za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost
ravnateljev oziroma ravnateljic:
– Guste Mirt, ravnateljice Osnovne šole Krmelj, v višini 94 % izpolnitve vrednosti
meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
– Ane Mešiček, ravnateljice Osnovne šole Blanca, v višini 98 % izpolnitve
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
– Vesne Vidic Jeraj, ravnateljice Osnovne šole Boštanj, v višini 100 % izpolnitve
vrednost meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
– Marije Brce, ravnateljice Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, v višini 95 %
izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno
uspešnost,
– Franca Novšaka, ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica, v višini 90 %
izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno
uspešnost,
– Jelke Slukan in Mirjane Jelančič, ravnateljice Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica, v višini 100 % izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine dela
plače za delovno uspešnost,
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–
–
–

Zvonke Mrgole, ravnateljice Osnovne šole Tržišče, v višini 95 % izpolnitve
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
Katje Krnc, ravnateljice Glasbene šole Sevnica v višini 95 % izpolnitve
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost,
Vlaste Fele, ravnateljice Vrtca Ciciban Sevnica, v višini 100 % izpolnitve
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) se delovna
uspešnost direktorjem za leto 2011 ne izplača.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorice Knjižnice Sevnica za
leto 2011
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Merila za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s
področja kulture določa področni pravilnik. Svet zavoda Knjižnice Sevnica je sprejel sklep, s
katerim je direktorici določil delovno uspešnost za leto 2011 v višini 82 odstotnih točk.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo soglasja k oceni delovne uspešnosti.
SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k oceni delovne uspešnosti za ugotavljanje višine dela
plače za delovno uspešnost direktorice JZ Knjižnica Sevnica Anite Šiško za leto 2011,
ki je dosegla izpolnitev vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno
uspešnost v višini 82 odstotnih točk.
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) se delovna
uspešnost direktorjem za leto 2011 ne izplača.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 20
Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorice in pomočnice direktorice za
področje zdravstvene nega JZ Zdravstveni dom Sevnica za leto 2011
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnega prava s področja zdravstva
določa Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja.
Svet zavoda je sprejel sklepa, s katerima je direktorici Vladimiri Tomšič ter pomočnici
direktorice za področje zdravstvene nege Marti Kodrič, določil delovno uspešnost za
poslovno leto 2011 v višini 100 %.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo soglasij k ocenama delovne uspešnosti.
SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k oceni delovne uspešnosti za ugotavljanje višine dela
plače za delovno uspešnost direktorice Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire
Tomšič za leto 2011 v višini 100 % izpolnitve vrednosti meril za ugotavljanje višine
dela plače za delovno uspešnost.
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) se delovna
uspešnost direktorjem za leto 2011 ne izplača.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k oceni delovne uspešnosti za ugotavljanje višine dela
plače za delovno uspešnost pomočnice direktorice za področje zdravstvene nege
Zdravstvenega doma Sevnica Marte Kodrič za leto 2011 v višini 100 % izpolnitve
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) se delovna
uspešnost direktorjem za leto 2011 ne izplača.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Ad 21
Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2012
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Šintler:
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je potrebno dopolniti s sklepom, ki je
nato osnova za razpolaganje z nepremičnim premoženjem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi letnega razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep številka 6 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2012.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 22
Predlog prodaje nepremičnega premoženja Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Šintler:
Zemljišče spada v območje proizvodnih in storitvenih dejavnosti, leži pa ob državni cesti med
Krmeljem in Hinjcami. Parcele so nastale iz parc. št. 625, 627 in 628, vse k.o. Goveji Dol, ki
jih je Občina Sevnica pridobila od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Smiselno je
parcele ponuditi v odkup zainteresiranemu investitorju za opravljanje gospodarske
dejavnosti. Vrednost zemljišča je bila določena na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene
stroke. Na končno ceno se obračuna še 20% DDV. Parcele se bodo prodajale kot celota po
postopku javne dražbe, v skladu z določbami Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, župan, Rado Kostrevc, Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Skupna ocenjena vrednost 3210 m2 velikega zemljišča je 56.175 EUR, kar je zelo veliko. Če
se preračuna je to 17,5 EUR za m2 oziroma 21 EUR /m2 z DDV-jem.
Gre za območje, ki je namenjeno stanovanjsko-poslovni gradnji in so parcele v celoti
zazidalne. Cena je določena na osnovi cenitve in ne odstopa od cen na tem področju.
Glede na to, da gre za neurejena zemljišča, je cena previsoka. Primerno bi bilo, da bi Občina
v smislu razvojne naravnanosti razmislila o pomoči podjetniku, da se mu npr. omogoči
odplačilo kupnine v obrokih, da se mu pomaga pri plačilu spremembe namembnosti
zemljišča ali pa da se mu zniža plačilo komunalnega prispevka.
Opravljena je bila parcelacija, kupcu so ponujena samo uporabna zemljišča, neuporabna so
izločena, zato je v skladu z metodologijo cenitev, cena višja.
Izpostavljeno je bilo, da obstajajo informacije, da se določeno nepremično premoženje
Občine Sevnica prodaja brez predhodne obravnave na občinskem svetu.
Župan je odgovoril, da se nepremično premoženje Občine ne prodaja brez vednosti
občinskega sveta.
Postavljeno je bilo vprašanje, na kakšen način je bila prodana parcela št. 1038/10 k.o. Goveji
Dol. Vprašanje je zapisano pod točko Vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Ad 23
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 24
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Alojz Zalašček:
Ob izvajanju gradbenih del pri izgradnji mostu na reki Mirni, predlaga sanacijo ribje steze, saj
zaradi spremembe toka reka spodjeda brežino.
Ivan Orešnik:
1. Povpraša po načinu prodaje parcele 1038/10 k.o. Goveji Dol.
2. Zanima ga, kakšne aktivnosti je izvajala Občina Sevnica v zvezi z ukinitvijo
Krajevnega urada Šentjanž po seji občinskega sveta, ki je bila 11. 04. 2012.
Rado Kostrevc:
1. Ali v smislu spodbujanja podjetništva obstajajo dokumenti, ki bi določali kdaj in komu
se ponudi ugodnejša cena zemljišča oziroma ki bi predvidevali olajšave pri
spremembi namembnosti zemljišča, bodisi znižanje plačila komunalnega prispevka
za investitorja?
2. Na kakšen način se izvajajo postopki prodaje zemljišč v lasti Občine Sevnica ter za
kakšno ceno se izvaja prodaja?
3. Zanima ga, ali obstaja dokument o energetskih sanacijah stavb v lasti Občine
Sevnica in možnostih sprememb energentov (biomasa, sekanci) ter predlaga javni
razpis za nabavo energentov za več javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina
Sevnica.
Jožef Žnidarič:
Povpraša po pričetku ureditve ceste ob železnici do Ribnikov.
Ad 25
Razno
Župan:
- naslednja seja bo predvidoma 20. 06. 2012,
- povabi na finale slovenskih salamijad, ki bo 19. 05. 2012 v Sevnici,
- povabi na dan odprtih vrat v podjetje Tanin Sevnica, ki bo 19. 05. 2012.
Tomaž Lisec:
Glede na to, da zahtevo po sklicu izredne seje ni podpisalo 13 svetnikov, je stranka SDS
pripravljena odstopiti od zahteve, če župan obljubi, da bosta predlagani točki dnevnega reda
obravnavani na junijski seji občinskega sveta.
Župan:
Svetniku predlaga termin sestanka, da se o tem dokončno dogovorita.

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.
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